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Sammanfattning 
Den skatterättsliga särregleringen av fåmansföretag har allt sedan dess till-
komst år 1976 varit föremål för stark kritik. Regelsystemet har bland annat 
kritiserats på den grunden att den stränga beskattningen får en negativ in-
verkan på den svenska företagsamheten och tillväxten. Skälen för en särre-
glering, främst upprätthållandet av de skatterättsliga neutralitets- och lik-
formighetsprinciperna, har dock ansetts väga tyngre än just tillväxtintresset 
och trots att ekonomisk tillväxt utgör ett utgör ett uttalat politiskt mål har 
avvägningen mellan de olika intressena resulterat i bibehållandet av fåmans-
företagsreglerna.  
 
Diskussionen i denna uppsats rör frågan om vilka skatterättsliga problem 
som en företagare vars verksamhet befinner sig i ett tillväxtskede kan kom-
ma att möta. Utgångspunkten för diskussionen är tagen i gällande tolkning 
och tillämpning av den så kallade utomståenderegeln i fåmansföretagsreg-
lerna. Anledningen till att denna bestämmelse får utgöra grunden för diskus-
sionen är att gällande tolkning står i strid med särregleringens syfte och le-
der till en omotiverat sträng beskattning av småföretagarna. Utomståendere-
geln utgör ett undantag till de så kallade 3:12-reglerna, vilka bland annat 
begränsar företagarens möjlighet att göra tillgodogöra sig medel ur företaget 
i form av lägre beskattad utdelning istället för lön. Vid ett utomstående 
ägande uppgående till minst 30 procent innebär det inte längre någon fördel 
för den enskilde att välja utdelning istället för lön och därför skall 3:12-
reglerna inte längre vara tillämpliga. Problemet med gällande tolkning är att 
karensstadgandet i bestämmelsen anses vara huvudregel vilket leder till att 
företagaren i flertalet fall beskattas med tillämpning av 3:12-reglerna i ytter-
ligare fem år, vilket får anses helt omotiverat mot bakrund av reglernas syf-
te. 
 
I syfte att uppnå samma resultat som om reglerna inte hade givits en vidare 
tillämpning än vad upprätthållandet av neutralitet och likformighet i skatte-
systemet kräver, presenteras en konstruktion genom vilken en omotiverat 
sträng beskattning av företagaren kan undvikas. Föremål för konstruktionen 
är ett forskningsföretag, vars verksamhet tilldragit sig intresse från utomstå-
ende investerare. Genom att upprätta ett nytt gemensamt bolag, till vilket 
den framarbetade rättigheten i forskningsföretaget överförs, undviks framti-
da beskattning med tillämpning av 3:12-reglerna. Upprättandet av konstruk-
tionen innebär en genomgång och tillämpning av relevanta skatterättsliga 
bestämmelser, däribland stora delar av fåmansföretagsreglerna samt regler-
na om uttagsbeskattning.  
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1 Inledning 

1.1 Problembeskrivning  

Ett centralt diskussionsämne inom den ekonomiska politiken är hur man ska 
kunna skapa och bibehålla en bra och hållbar tillväxt. Den ekonomiska till-
växtens betydelse för skapande av arbetstillfällen, upprätthållande av vår 
höga levnadsstandard och bibehållande av vårt utbyggda välfärdssystem gör 
att tillväxtfrågan sträcker sig över de partipolitiska gränserna. Nationaleko-
nomer, representanter för näringslivet och politiker talar om skapandet av 
ett gynnsamt företagsklimat som en viktig förutsättning för tillväxt. Upp-
fattningarna går dock ofta isär avseende vilka faktorer det är som har bety-
delse för uppnående av målet. I diskussionen har frågan om småföretagarnas 
förutsättningar för överlevnad och expansion intagit en central roll. I den 
senaste statliga utredningen av fåmansföretagsreglerna (SOU 2002:52) dis-
kuteras olika personers och företags betydelse för en ökad tillväxt. Resulta-
ten av olika undersökningar presenteras och diskuteras i ett försök till kart-
läggning av de så kallade tillväxtföretagen. Utredarna kommer i denna del 
till slutsatsen att det är mycket svårt att urskilja någon grupp av företag som 
skapar den större delen av tillväxten i Sverige.1   
 
En del av diskussionen om ökad tillväxt rör de så kallade forskningsföreta-
gen och dessa företags möjligheter att utvecklas. Sverige har länge varit ett 
av OECD-områdets forskningsintensivaste länder med världens högsta an-
del patent i förhållande till BNP.2 Trots detta är det få patent som omsätts i 
produkter och företag i Sverige. Svenska patent licensieras i hög utsträck-
ning till utlandet och de stora ekonomiska vinsterna av framgångsrik svensk 
FoU hamnar någon annanstans. Detta förhållande har uppmärksammats av 
bland annat Svenskt näringsliv som riktar kritik mot de hinder för kommer-
sialisering av forskningsresultat från universitet som finns. I stor utsträck-
ning diskuteras problem som rör finansieringen av forskarnas idéer. De svå-
righeter som universiteten och forskarna möter i fråga om att uppbära medel 
för vidareutveckling av sina idéer intar en central roll i diskussionen. Bety-
delsen av skattesystemets utformning har däremot inte givits någon större 
uppmärksamhet i debatten och i den utsträckning som skattefrågor ändå 
medgetts utrymme i diskussionen har det i huvudsak varit de allmänna reg-
lernas påverkan på företagsklimatet och forskningen som diskuterats. I den-
na uppsats har jag för avsikt att istället rikta blickarna mot den enskilde 
forskarens beskattning, i egenskap av entreprenör och företagsledare, med 
särskild inriktning på beskattningskonsekvenser i ett skede som utmärks av 
tillväxt och expansion. En naturlig konsekvens av denna inriktning är att de 
skatterättsliga fåmansföretagsreglerna kommer att inta en central roll i redo-
görelsen.    

                                                 
1 SOU 2002:52 s. 175. 
2 ”Att skapa värde ur akademisk forskning”, Svenskt Näringsliv, december 2002, s.4. 
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Den problematik som kommer att beskrivas och diskuteras i denna uppsats 
är relevant för samtliga småföretagare och entreprenörer som bedriver verk-
samhet i Sverige. Anledningen till att jag valt att låta så kallade forsknings-
företag agera exempel är inte att resonemangen på något sätt saknar rele-
vans i andra situationer utan endast att problematiken blir betydligt enklare 
att illustrera och mindre hypotetisk. Detta följer främst av det faktum att 
forskningsföretag, ofta i större utsträckning än andra småföretag, strävar 
efter en framtida expansion där det inte är tänkt att forskaren också fortsätt-
ningsvis skall vara ensam delägare i företaget. Tvärtom, är ofta en förutsätt-
ning för att den framtagna idén skall kunna utvecklas att forskaren lämnar 
ifrån sig mycket av sitt inflytande i företaget och engagerar en utanförståen-
de investerare, till exempel ett investmentbolag. 
 
Min uppfattning är att forskningsföretag, genom att uppvisa de ovan be-
skrivna särdragen, utgör bra exempel på verksamheter som skulle kunna få 
stor betydelse för svensk företagsamhet och tillväxt. Många av de problem 
och faktorer som är aktuella att diskutera ifråga om andra småföretagare och 
entreprenörer, såsom exempelvis oviljan och rädslan inför att utöka verk-
samheten, saknar dessutom betydelse i dessa fall. Som en följd av detta kan 
det i forskningsföretagens situation fokuseras mer på de faktiska förutsätt-
ningarna och möjligheterna för utveckling och tillväxt och mindre på pro-
blem av exempelvis psykologisk eller känslomässig natur. Mot bakgrund av 
detta har jag valt att utgå ifrån forskningsföretag och forskare, i egenskap av 
entreprenörer, i illustrationen av de faktorer som har en negativ inverkan på 
den enskilde företagarens personliga beskattning och därmed kan verka 
hämmande för tillväxten. 
 
Med utgångspunkt i det faktum att tillväxt är ett uttalat politiskt mål som 
sträcker sig över partigränserna skall jag i denna uppsats utreda och analyse-
ra de skatterättsliga problem som forskningsföretag kan förväntas möta i 
händelse av en framtida expansion. Det faktum att en expansion, tillväxtmå-
len till trots, inte är problemfri illustrerar att det skett en avvägning mellan 
olika intressen och diskussionen om denna avvägnings riktighet mot bak-
grund av reglernas syfte skall ges stort utrymme i uppsatsen. Uppsatsen 
kommer därigenom att i vissa delar innehålla rättspolitiska resonemang på 
en mer övergripande nivå. Syftet med detta är att placera in analysen av de 
praktiska delarna i sitt sammanhang. Jag har i denna del för avsikt att anläg-
ga en, i mina ögon, rimlig nivå för framförande av kritik mot det rådande 
systemet, vilket jag anser ökar trovärdigheten i de påpekanden som görs. 
 
I likhet med många småföretagare i Sverige aktualiserar forskaren genom 
sin arbetsinsats i det egna företaget de så kallade 3:12-reglernas tillämp-
ning.3 Reglerna, som syftar till att förhindra att det sker en omvandling av 

                                                 
3 Användning av benämningen ”3:12-reglerna” för hänvisning till de fåmansföretagsregler 
som syftar till att begränsa den skattskyldiges möjligheter att styra inkomster mellan olika 
inkomstslag, är accepterad inom skatterätten och kommer av den placering reglerna hade i 
SIL.  
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arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster, begränsar den enskil-
de forskarens möjlighet att styra inkomster mellan olika inkomstslag. I 
många avseenden är förekomsten av reglerna försvarbar och fullt förståelig 
mot bakgrund av gällande skatterättsliga principer men det finns också till-
fällen och situationer där särregleringen leder till en omotiverat sträng be-
gränsning av företagarens handlingsutrymme. Det är möjligt att denna åt-
stramning av småföretagarnas handlingsutrymme har en negativ inverkan på 
viljan till risktagande. Den höga skattebelastningen kan medföra att möjliga 
framtida vinster inte uppväger de risker som är nödvändiga för att nå dit. En 
av de centrala frågorna i detta arbete är huruvida en sådan situation kan 
identifieras i forskningsföretagens fall med en omotiverat hård beskattning 
som resultat. Den bestämmelse som kommer att ägnas störst uppmärksam-
het är den så kallade utomståenderegeln, vilken är formulerad som ett un-
dantag till 3:12-reglerna med tillämpning när ett betydande utomstående 
ägande föreligger i fåmansföretaget. Anledningen till att jag kommer att 
fokusera en hel del kring tolkningen av denna bestämmelse är att jag upp-
täckt att det finns anledning att ifrågasätta om inte det idag gällande synsät-
tet leder till en omotiverat sträng begränsning av företagarens handlingsut-
rymme. Utomståenderegelns tillämpning aktualiseras då minst 30 procent av 
andelarna i företaget ägs av utomstående. Ett undantag från fåmansföretags-
reglerna skulle därför kunna aktualiseras i den situationen som en utomstå-
ende investerare görs delaktig i forskningsverksamheten. Frågan om ett un-
dantag skall göras eller inte är dock beroende av vilken tolkning som görs 
av det så kallade karensstadgandet i bestämmelsen. Min avsikt är att framfö-
ra argument för en tolkning av bestämmelsen som ligger i linje med de mo-
tivuttalanden som föregått dess ikraftträdande och som skulle resultera i en 
för den skattskyldige lindrigare beskattning.  
 
Med utgångspunkt i de slutsatser jag kommer till i fråga om relevanta be-
stämmelsers tolkning, däribland utomståenderegeln, skall jag slutligen pre-
sentera förslag till hur det skattemässigt mest gynnsamma resultatet, avse-
ende forskarens beskattning, uppnås. Eftersom det i huvudsak är fåmansfö-
retagsreglerna som kommer att tillämpas i denna praktiskt inriktade del är 
det naturligt att uppsatsen inleds med en redogörelse för innehållet i och 
motiven bakom dessa regler.   
 

1.2 Beskrivning av typfallet 

För att redan inledningsvis göra läsaren bekant med den typ av situation, 
vars skattekonsekvenser kommer att utredas i uppsatsen, görs här en kort 
presentation av dess huvuddrag.  
 
Utgångspunkten är ett företag, vars huvudsakliga eller enda verksamhet 
består i utveckling av en idé och där forskningen bedrivs av en eller möj-
ligtvis ett fåtal personer. Verksamhetens inriktning gör att företaget ännu 
inte är vinstgivande. Det förekommer varken någon tillverkning eller för-
säljning av tjänster eller produkter i företaget. Efter visat intresse av ett in-
vestmentbolag förändras dock situationen och den idé som utvecklats i före-
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taget skall få utvecklas vidare i samarbete med finansiär. Beroende på vil-
ken utveckling samarbetet leder till kan framgångarna bli stora och likaså 
det finansiella resultatet för båda parter. Den fråga som skall ägnas stor 
uppmärksamhet i denna uppsats är hur de medel som kan komma forskaren 
till del skall beskattas.   
 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att illustrera de konsekvenser som 
gällande lagstiftning och praxis får för den enskilde företagarens beskatt-
ning i ett tillväxtskede samt undersöka olika tillvägagångssätt för undvikan-
de av dessa konsekvenser. Det sätt på vilket syftet är formulerat får som 
följd att uppsatsen i stor utsträckning kommer att vara praktiskt inriktad. 
Utgångspunkten i denna del kommer i huvudsak att vara gällande fåmansfö-
retagslagstiftning och då särskilt de delar av detta regelsystem som aktuali-
seras i ett skede av tillväxt och förändring, däribland den så kallade utom-
ståenderegeln.   
 
Ett andra, i viss mån underordnat, syfte är att mot bakgrund av motiven till 
lagstiftningen och efter avvägning mellan olika intressen, ifrågasätta före-
komsten av vissa av de regler som begränsar den enskilde företagarens 
handlingsutrymme. Uppsatsen kommer i denna del att vara betydligt mer 
analytisk och präglas av mina egna uppfattningar. Jag har för avsikt att följa 
upp den kritik som framförs med förslag om hur situationen kan förbättras. 
 

1.4 Avgränsning 

Utgångspunkten för vad som är relevant att behandla i denna uppsats är en 
viss situation och inte, som vanligt är, ett visst bestämt regelkomplex. Av-
gränsningen görs därför utifrån den situation som skall undersökas och inte 
en viss lagstiftningsåtgärds tillämpningsområde. Genom att klart identifiera 
den situation, vars skatterättsliga konsekvenser skall undersökas, begränsas 
det relevanta skatterättsliga materialet.  
 
Avgränsningen av det område som skall behandlas kan sägas vara genom-
förd i två steg. Först och främst är ämnet avgränsat i tid genom inriktningen 
mot företag som befinner sig i ett expansionsskede efter visat intresse av en 
utanförstående investerare. Det är beskattningskonsekvenserna som följer av 
expansionen som skall ägnas uppmärksamhet i uppsatsen. Ämnet är ytterli-
gare avgränsat genom att det enbart är den enskilde entreprenörens beskatt-
ning som skall behandlas och inte den tänkta finansiärens. Därigenom ramas 
ämnet in ytterligare och fåmansföretagsreglernas aktualitet förstärks. Sam-
manfattningsvis är alltså innebörden av dessa avgränsningar att det endast är 
de beskattningskonsekvenser som kan uppkomma för forskaren personligen 
i en situation där företaget utvecklas starkt efter utanförståendes inträde som 
skall behandlas i uppsatsen.   
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1.5 Metod och material 

Som en konsekvens av att det primära syftet med uppsatsen är att presentera 
en konstruktion för undvikande av en alltför hård beskattning i ett utveck-
lingsskede, har metoden i huvudsak bestått i tillämpning av gällande rätt och 
praxis, med inslag av tolkning där detta varit nödvändigt. De inledande av-
snitten, vilka utgör grunden för den fortsatta diskussionen och tillämpning-
en, präglas dock av en deskriptiv och i viss mån sammanställande metod. 
Den avslutande delen samt en stor del av det avsnitt som behandlar utom-
ståenderegeln innehåller mycket egen analys och egna reflektioner.  
 
I stor utsträckning har primärkällor i form av lagtext, förarbeten och rätts-
praxis fått ligga till grund för arbetet med denna uppsats. Doktrin har an-
vänts i viss utsträckning i situationer där tolkningen av en regel varit oklar 
och då främst i syfte att öka min egen förståelse för situationen. Naturligtvis 
har litteratur, både i form av böcker och tidskiftsartiklar, fått ligga till grund 
för delar av den deskriptiva redogörelsen. 
 
Eftersom merparten av det använda materialet utgörs av primärkällor saknar 
jag anledning att framföra någon källkritik.        
  

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i två större avdelningar. Den första avdelningen be-
handlar innehållet i relevanta bestämmelser och utmärks av att vara i huvud-
sak deskriptiv. Den andra avdelningen innehåller en praktisk tillämpning av 
de regler som tidigare redogjorts för med beaktande av lagtext, förarbeten, 
rättspraxis och andra relevanta källor. I denna avdelning konkretiseras och 
synliggörs de problem som identifierats i den tidigare framställningen. 
Närmare om innehållet i de olika kapitlen följer nedan.  
 
Uppsatsen inleds med en kort presentation av fåmansföretagsreglernas bak-
grund och syfte i kapitel 2. Detta avsnitt har jag bedömt vara viktigt efter-
som flera av de resonemang som förs om reglernas tillämplighet förs med 
utgångspunkt i de bakomliggande motiven. Redogörelsen är i denna del helt 
deskriptiv.  
 
I kapitel 3 görs en sammanställning och presentation av 3:12-reglernas till-
lämpningsområde där begreppet ”kvalificerad andel” ägnas stor uppmärk-
samhet. Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en inblick i det regelkom-
plex som är specifikt för småföretagen samt underbygga den kommande 
praktiska tillämpningen. 
 
Kapitel 4 ägnas i sin helhet åt den så kallade utomståenderegeln. Avsnittet 
inleds med en presentation av regelns innehåll och fortsätter med en redogö-
relse av relevant rättspraxis. De olika möjligheterna att tolka regeln diskute-
ras också. I anknytning till detta framför jag min egen uppfattning om be-
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stämmelsens tolkning och tillämpning. Avsnittet avslutas med en koppling 
till forskningsföretagens situation. 
 
Det praktiska arbetet med tillämpning av reglerna i konkreta fall utförs i 
kapitel 5. I syfte att illustrera vilka bestämmelser som skapar svårfrånkom-
liga problem kommer tre olika alternativ till kringgående av 3:12-reglerna 
att presenteras. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av fördelar och 
nackdelar med de olika alternativen samt ett val av bästa konstellation för 
uppnående av syftet, det vill säga en så lindrig beskattning av forskaren som 
möjligt.     
 
I kapitel 6 genomförs en avslutande analys och sammanställning av uppsat-
sens innehåll. Eftersom syftet med uppsatsen är tvådelat, där vid sidan av 
den praktiska framställningen också ett visst rättspolitiskt inslag görs gäl-
lande, knyter avslutningen an till båda dessa syften och visar den nära kopp-
lingen de båda emellan.   
 
 
 
 

 9



2 Fåmansföretagsreglernas 
bakgrund och syfte 

2.1 En ekonomisk intressegemenskap 

I bolag med en eller ett fåtal ägare föreligger i praktiken ofta en ekonomisk 
enhet trots att företaget är en egen juridisk person och skatterättsligt ses som 
ett eget skattesubjekt.4 Detta betyder att det, trots att ägarna har full kontroll 
över bolaget, formellt föreligger ett tvåpartsförhållande, vilket gör det möj-
ligt för bolag och ägare att med skatterättslig verkan ingå rättshandlingar 
med varandra. Den ekonomiska intressegemenskapen som existerar mellan 
de formellt skilda rättssubjekten ger upphov till misstankar om att det i den-
na typ av företag finns en strävan att komma i åtnjutande av icke avsedda 
skattelättnader. Ersättningen från företaget till ägaren kan enkelt styras till 
det inkomstslag som träffas av den lägsta skattesatsen eller som av någon 
annan anledning är förmånligt ur skattesynpunkt. Det är också möjligt för 
delägaren att låta bolaget företa rättshandlingar av personlig art i delägarens 
intresse såsom inköp av bil och dylikt. Ett stort handlingsutrymme för den 
enskilde har därför ansetts öka risken för av staten oönskad skatteplanering 
eller rent av skattefusk.5 Trots att det naturligtvis är en känslig fråga att 
misstankar riktas mot vissa grupper av skattskyldiga har det mot bakgrund 
av de speciella omständigheterna ansetts nödvändigt att reglera fåmansbola-
gen och därigenom beskära företagarnas handlingsutrymme inom vissa om-
råden.  
 
Fåmansföretagens särskilda situation uppmärksammades tidigt av lagstifta-
ren och av domstolarna i deras verksamhet, vilket föranledde åtgärder med 
syfte att minska ägarens möjlighet att utnyttja de speciella förhållandena. En 
praxis för hantering av fåmansföretagsproblematiken inom de generella 
skattereglerna utvecklades. De generella skattereglerna befanns dock otill-
räckliga för hanteringen av problemet och fåmansbolagens speciella situa-
tion gav upphov till en särreglering på området.  
 
Den första uppsättningen av fåmansföretagsregler trädde ikraft år 19766, det 
vill säga före den stora skattereformen 1991. Skattelagstiftningen skilde sig 
vid denna tidpunkt väsentligen från dagens system och särregleringen av 
fåmansföretag såg annorlunda ut. Uttag som utdelning var vid denna tid-
punkt inte ett bättre alternativ än uttag i form av lön. Detta berodde på att 
inkomster av aktiebolag skulle beskattas två gånger enligt den ekonomiska 

                                                 
4 Tjernberg, Mats, Fåmansaktiebolag, s. 96. 
5 Tjernberg, Mats, Fåmansaktiebolag, s. 71. 
6 SFS 1976:86, prop. 1975/76:79.  
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dubbelbeskattningens princip med höga skattesatser i båda led.7 Först be-
skattades bolaget för sin vinst i inkomstslaget näringsverksamhet och sedan 
beskattades mottagaren i inkomstslaget kapital för den mottagna aktieutdel-
ningen. Den höga beskattningen av företagets vinst gjorde att det fanns en 
strävan att tillförsäkra delägarna utbetalningar eller förmåner på sådant sätt 
att denna dubbelbeskattningseffekt kunde undgås. Avtal om oskäligt hög 
lön, transaktioner med för delägaren förmånliga priser eller icke marknads-
mässig hyra är exempel på metoder som användes för att undgå dubbelbe-
skattningen och så skattebilligt som möjligt tillgodogöra delägarna medel ur 
bolaget. Redan innan fåmansföretagsreglernas ikraftträdande 1976 beskatta-
des flertalet ovan berörda transaktioner. Detta skedde då enligt allmänna 
utdelningsregler såsom för förtäckt utdelning. Efter införandet av ”stoppreg-
lerna” år 1976 kom denna typ av icke affärsmässiga transaktioner istället att 
beskattas i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet. Syftet med reglerna 
var i huvudsak att de skulle fungera som så kallade spärregler, genom att 
skattebehandlingen av vissa transaktioner blev så oförmånlig att de skatt-
skyldiga helt avstod från dem.8 Effekten blev därför inte enbart ett säkerstäl-
lande av skatteuttag utan också att en preventiv funktion uppnåddes genom 
att en slags sanktion utgick.9 Stoppreglerna fanns till och med år 2000 i 32 § 
anv. p. 14 KL. Med hänvisning till att de motiv som ursprungligen hade 
åberopats för stoppreglernas införande inte längre var bärande upphävdes 
flertalet stoppregler år 2000.10  
 
Trots att reglerna i denna ursprungliga form var skapade att träffa andra 
situationer och förhindra ett annat handlande än det som dagens regelsystem 
tar sikte på har den grundläggande idén med reglerna hela tiden varit den-
samma, nämligen att förhindra att skattskyldiga utnyttjar bolagsformen för 
att uppnå icke avsedda skattelättnader.  
 

2.2 Risk för omvandling av arbetsinkomster 

Efter skattereformen 1991 beskattas fysiska personers kapitalinkomster med 
en proportionell skattesats (30 %), vilket fått till följd att kapitalinkomster 
beskattas betydligt lindrigare än arbetsinkomster som beskattas med till-
lämpning av en progressiv skatteskala.11 Utan särskilda regler skulle få-
mansföretagaren ofta ha ett starkt skattemässigt incitament att avstå från 
löneuttag och istället tillgodogöra sig ersättning för sin arbetsinsats i form 
av utdelning eller som kapitalvinst genom att sälja företaget med upparbeta-
de vinstmedel. Därför infördes i samband med den stora skattereformen 
1991 särskilda regler i 3 § 12 mom. SIL med syfte att förhindra att det sker 

                                                 
7 Dubbelbeskattning av aktiebolag finns kvar idag men skattesatserna är betydligt lägre än 
tidigare. Aktiebolagets vinst träffas av 28 % bolagsskatt och aktieutdelningen beskattas hos 
mottagaren i inkomstslaget kapital med 30 %. 
8 Lodin, S-O, m.fl., 2001, del 2, s. 374. 
9 Tjernberg, Mats, Fåmansaktiebolag, s. 130. 
10 SOU 1998:116 s. 10. 
11 Beroende på i vilket inkomstskikt den skattskyldige befinner sig är skattesatsen för be-
skattning av hans arbetsinkomster mellan 31 och 56 procent. 
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en omvandling av arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster i 
fåmansföretag.12 Reglerna finns numera i 57 kap. IL men på grund av den 
placering bestämmelserna hade i SIL benämns de fortfarande 3:12-reglerna.  
 
Förekomsten av 3:12-reglerna motiveras bland annat med att det är av stor 
vikt att så långt möjligt upprätthålla grundläggande skatterättsliga principer, 
såsom likformighetsprincipen och neutralitetsprincipen. 
 
Likformighetsprincipen är en allmän rättviseprincip som förklarar att lika 
fall skall bedömas lika. I skattesammanhang innebär detta att inkomster som 
är ekonomiskt likvärdiga skall beskattas på samma sätt oavsett i vilken form 
inkomsten erhålls.13 När ägarna i ett fåmansföretag är aktiva i företaget ut-
gör bolagets inkomster en blandning av arbets- och kapitalinkomster. Den 
del av inkomsterna som härrör från en delägarens arbetsinsats skall beskat-
tas såsom tjänst hos denne, med tillämpning av en progressiv skatteskala. 
Rättvisan i skattesystemet skulle gå förlorad om det gavs möjlighet för 
verksamma i fåmansföretag att uppnå skattelättnader genom att helt enkelt 
beskatta arbetsinkomster i inkomstslaget kapital. Mot bakgrund av detta kan 
likformighetsprincipen användas för att motivera förekomsten av det sär-
skilda regelsystemet för beskattning av fåmansföretag.      
  
Innebörden av neutralitetsprincipen i skatterätten är att skattereglerna skall 
vara så utformade att de är neutrala inför den enskildes val mellan olika 
handlingsalternativ. Skatterna skall inte påverka den enskildes val utan af-
färsmässiga eller andra relevanta skäl skall vara det styrande. Detta innebär 
bland annat att den enskildes val av företagsform inte skall påverkas av 
skillnader i beskattningen mellan olika alternativ. Eftersom det kan antas att 
den enskilde företagaren har ett intresse av att få behålla en så stor del som 
möjligt av företagets intjänade medel får den skattemässiga behandlingen av 
olika företagsformer betydelse för den enskildes val av företagsform för 
verksamhetens bedrivande. Utan de särskilda reglerna för fåmansföretag 
skulle aktiebolagsformen med största sannolikhet utgöra ett, i jämförelse 
med andra verksamhetsformer, mycket fördelaktigt alternativ.    
  
Det huvudsakliga syftet med den gällande fåmansföretagsregleringen, det 
vill säga att förhindra att det sker en omfördelning av arbetsinkomster till 
kapitalinkomster, är det styrande för 3:12-reglernas utformning. Bestämmel-
serna är därför inriktade på att begränsa en delägares möjlighet att ta ersätt-
ning i form av lägre beskattad utdelning samt att reglera hur en försäljning 
av en delägares andelar i företaget, det vill säga en kapitalvinst, skall be-
skattas. Reglerna innebär att en viss beräknad del av utdelningar och rea-
vinster på aktier och andelar skall beskattas som inkomst av tjänst. Endast 
den del av utdelningen eller aktieförsäljningen som belöper på ren kapital-
avkastning skall hänföras till inkomstslaget kapital.14 Reglerna är konstrue-
rade så att allt som överstiger en uppskattad normal kapitalavkastning inklu-

                                                 
12 SOU 2002:52, s. 267. 
13 Lodin, S-O, m.fl., 2001, del 1, s. 36. 
14 Tjernberg, Mats, Beskattning av fåmansföretag, s. 52. 
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sive riskersättning skall hänföras till inkomstslaget tjänst.15 Det utrymme av 
en utdelning som får hänföras till inkomstslaget kapital kallas i lagtexten för 
gränsbelopp. De särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapital-
vinst återfinns numera i 57 kap. 7 och 12 §§ IL och dessa bestämmelser 
skall enligt huvudregeln i 57 kap. 2 § första stycket IL endast tillämpas på 
så kallade kvalificerade aktier och andelar i ett fåmansföretag. Innebörden 
av detta är att reglernas tillämpningsområde avgränsas med utgångspunkt i 
den skattskyldiges arbetsinsatser i företaget. Denna avgränsning är tydlig 
och stämmer väl överens med det bakomliggande syftet.  
 
Trots denna klara definition av problemet har den praktiska utformningen av 
regelsystemet vållat stora bekymmer. Lagstiftaren har haft stora problem 
med att utforma ett heltäckande och väl fungerande system och reglerna har 
vid ett flertal tillfällen kompletterats som reaktion mot att skattskyldiga med 
olika konstellationer lyckats kringgå bestämmelserna. Som ett resultat av 
detta har fåmansföretagsreglerna utvecklats till ett komplicerat regelsystem 
där det i många fall kan vara svårt att förutse de skatterättsliga konsekven-
serna. 
 
 
  
 
 
 

                                                 
15 Tjernberg, Mats, Beskattning av fåmansföretag, s. 258 
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3 3:12-reglernas 
tillämpningsområde – begrepp 
och definitioner 

3.1 Fåmansföretagsdefinitionen 

De särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst i 57 kap. 
IL är tillämpliga enbart på så kallade ”kvalificerade andelar”. Eftersom det 
enligt 57 kap. 4 § 1 meningen IL endast är i fåmansföretag som det kan fö-
rekomma kvalificerade andelar är en grundläggande förutsättning för 3:12-
reglernas tillämpning att bolaget under beskattningsåret eller något av de 
senaste fem åren före beskattningsåret, har varit ett fåmansföretag. 
 
Definitionen av fåmansföretag finns i 56 kap. 2 § IL där det i huvuddefini-
tionen i första punkten stadgas att ett fåmansföretag är ett aktiebolag eller en 
ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar 
mer än 50 % av rösterna för samtliga andelar i företaget. En konsekvens av 
att det är fördelningen av rösterna i bolaget som har betydelse för bedöm-
ningen är att förekomsten av aktier med olika röstvärde har inverkan på be-
dömningen. Detta eftersom det är möjligt att bolagets aktier är spridda på ett 
stort antal ägare men att röststarka aktier finns samlade hos ett fåtal perso-
ner. Definitionen av fåmansföretag i 56 kap 2 § IL omfattar såväl svenska 
som utländska företag.16   
 
Ett aktiebolag vars aktier är noterade vid en svensk eller utländsk börs är 
enligt 56 kap. 3 § IL inte ett fåmansföretag. Börsnoterade bolag undantas 
därmed från fåmansföretagsregleringen trots att det är möjligt att en enda 
person kan inneha majoriteten av aktierna i bolaget. Skälet härtill är att de 
krav som ställs på börsnoterade bolag vid introduktionen och den tillsyn 
som värdepappersmarknaden är föremål för har ansetts utgöra tillräcklig 
garanti för att obehöriga skatteförmåner inte ska kunna uppstå i dessa före-
tag.17  
 
Trots att ett bolag efter börsnotering per definition inte längre är ett fåmans-
företag kan andelar i bolaget under vissa speciella omständigheter fortsätta 
vara kvalificerade. Enligt den så kallade karantänregeln i 57 kap. 6 § IL, i 
vilken situationen där ett företag upphör att vara ett fåmansföretag behand-
las, skall en andel ändå vara kvalificerad om andelsägaren eller någon ho-
nom närstående ägde andelen när företaget upphörde att vara ett fåmansfö-
retag och andelen vid detta tillfälle var kvalificerad. Konsekvensen av be-
                                                 
16 Det var länge oklart om utländska bolag omfattades av begreppet fåmansföretag. I RÅ 
1994 ref. 3 besvarade RR frågan nekande vilket ledde till att lagstiftaren utvidgade tillämp-
ningsområdet. Numera står det klart att också utländska företag kan vara fåmansföretag.  
17 SOU 2002:52, s. 258 och prop. 1989/90:110 s. 602. 
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stämmelsen är att ägare även i företag, som inte längre uppfyller kriterierna 
för att utgöra fåmansföretag, under en femårsperiod fortfarande kan träffas 
av reglerna för kvalificerade andelar.  
  

3.2 Delägare i fåmansföretag 

Definitionen av fåmansföretag kompletteras med en bestämmelse om vem 
som är att anse som delägare i företaget. Enligt 56 kap. 6 § första stycket IL 
avses med delägare i fåmansföretag ”en fysisk person som, direkt eller indi-
rekt, äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget”. Vid prövningen 
om ett företag är ett fåmansföretag måste således också indirekt ägande be-
aktas. Om ett företag har såväl fysiska som juridiska personer som delägare 
så måste man ”se igenom” de juridiska personerna för att klarlägga om fyra 
eller färre fysiska personer har röstmajoritet i det underliggande företaget. 
Indirekt ägande genom en juridisk person har alltså betydelse vid prövning-
en av om ett företag är ett fåmansföretag trots att en juridisk person som 
äger del i ett fåmansföretag i princip inte bör träffas av några särregler.18  
 
Vid prövningen av om ett fåmansföretag är för handen anses en person och 
hans närstående som en enda delägare (56 kap. 5 § IL). På så sätt beskärs 
möjligheten att på ett annars enkelt sätt undvika fåmansföretagsdefinitionen 
genom att dela upp bolagets aktier på medlemmar i familjen. Närstående-
kretsen är mycket vid och den definieras i 2 kap. 22 § IL. Nämnas kan att 
sambo jämställs med make endast i de fall då de sammanboende har eller 
har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta (2 kap. 20 § IL).  
 

3.3 Ägare som träffas av reglerna 

3.3.1 Allmänt 

Eftersom reglerna endast är avsedda att träffa sådan inkomst som till sin 
natur utgör arbetsinkomst är det endast så kallade aktiva delägare som be-
rörs av bestämmelserna.19 De andelar som innehas av aktiva delägare be-
tecknas kvalificerade och omfattas av de särskilda reglerna för utdelning 
och kapitalvinst i 57 kap. IL. För andelar innehavda av passiva delägare 
gäller vanliga utdelnings- och kapitalvinstregler utan inskränkning. Avgö-
rande för bedömningen av om en delägares andelsinnehav är kvalificerat är 
dennes arbetsinsats i företaget. I 57 kap. 4 § IL stadgas att en andel i ett få-
mansföretag är kvalificerad under förutsättning att andelsägaren eller någon 
närstående till honom varit verksam i betydande omfattning i företaget eller 
i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.  
 

                                                 
18 SOU 2002:52 s. 260. 
19 Prop. 1989/90:110 s. 469. 
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3.3.2 Verksamhetskravet 

Eftersom villkoret för att en andel skall anses kvalificerad knyter an till den 
enskilde delägarens arbetsinsatser måste 3:12-reglernas tillämplighet prövas 
i förhållande till varje enskild delägare. Det förhållande att ett bolag definie-
ras som ett fåmansföretag innebär inte generellt att samtliga delägare i före-
taget skall träffas av reglerna. Tvärtom är det möjligt att en delägare blir 
beskattad för sin utdelning och kapitalvinst i inkomstslaget tjänst, medan en 
annan delägare kapitalbeskattas.    
 
Rekvisitet verksam i betydande omfattning finns inte närmare specificerat i 
lagtexten men en viss utveckling av uttryckets innebörd har presenterats i 
förarbetena. I propositionen Reformerad inkomst- och företagsbeskattning 
skriver utredaren i den allmänna motiveringen till bestämmelsen att de sär-
skilda reglerna skall tillämpas endast om den skattskyldige eller någon när-
stående har varit verksam inom företaget i sådan omfattning att hans arbets-
insats har haft en påtaglig betydelse för vinstgenreringen.20 I specialmotiver-
ingen används ett annorlunda uttryckssätt där det skrivs att delägaren skall 
ha haft stor betydelse för vinstgenereringen (egen kursivering).21 Utan att gå 
närmare in på betydelsen av skillnaden mellan uttrycken stor och påtaglig 
skall det konstateras att det verkar vara den ekonomiska betydelsen av del-
ägarens arbetsinsats i företaget som är det avgörande för bedömningen. 
Därmed ställs det krav på den kvalitativa insatsen i företaget. Den delägare 
som endast haft en underordnad ställning i företaget har inte varit verksam 
på sådant sätt att dennes andelar är kvalificerade. Beträffande frågan vilka 
delägare som hör till gruppen kvalificerat verksamma anförs i samma pro-
position att företagsledare och andra högre befattningshavare naturligtvis 
omfattas. En styrelsemedlem som inte utför kontinuerligt arbete kan dock 
inte utan vidare anses kvalificerat verksam, även om han har gjort enstaka 
insatser av stor betydelse för bolaget. I mindre företag kan arbetsledare och 
anställda utan ledarbefattningar räknas till gruppen kvalificerat verksamma. 
Så är särskilt fallet när delägarna kan anses bedriva en gemensam verksam-
het. Arbetet behöver inte heller vara ett heltidsarbete utan insatsen skall ses i 
relation till företagets omfattning och övriga omständigheter.22  
 
Ett försök till en specificering och förklaring av uttryckets innebörd har 
gjorts av Riksskatteverket i dess allmänna råd om beskattning av fåmansfö-
retag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmanshan-
delsbolag (RSV 2001:19). Här anförs att det avgörande för bedömningen är 
den ekonomiska betydelsen av delägarens arbetsinsatser i företaget. Denna 
bedömning är beroende av företagets storlek, verksamhet, organisation och 
övriga omständigheter. Att det inte är nödvändigt att delägaren innehar en 
arbetsledande befattning behandlas också. I verksamheter som exempelvis 
konsultföretag där verksamheten bygger på personliga arbetsinsatser har de 
anställda ofta en sådan betydelse för vinstgenereringen att de skall omfattas 
                                                 
20 Prop. 1989/90:110 s. 468. 
21 Prop. 1989/90:110 s. 703. 
22 Prop. 1989/90:110 s. 703. 
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av 3:12-reglerna. Trots att RSV:s allmänna råd och rekommendationer är till 
stor hjälp för enskilda skattskyldiga när det gäller att konkretisera ett visst 
begrepp eller rekvisit så skall dess betydelse i detta sammanhang inte över-
skattas. Eftersom RSV saknar möjlighet att egentligen utveckla något som 
inte framgår av lagtexten, förarbeten eller praxis är dess betydelse vid ut-
tolkningen av verksamhetsrekvisitets innebörd relativt begränsad.   
 
Frågan om 3:12-reglernas tillämpningsområde bör begränsas till vissa spe-
ciella yrkesgrupper berördes av 3:12-utredningen i betänkandet Beskattning 
av småföretagare.23 Anledningen till att diskussionen gavs utrymme i utred-
ningen var att det ibland har hävdats att de särskilda reglerna i första hand 
borde inriktas mot att förhindra inkomstomvandling för verksamheter av 
konsulttyp där en personlig arbetsinsats genererar höga intäkter. Så är ex-
empelvis ofta fallet för läkare, advokater och konsulter, vilkas verksamheter 
enkelt kan bedrivas i bolagsform. Eftersom dessa yrkesgrupper ofta befinner 
dig i det högre inkomstskiktet har de dessutom i flertalet fall mycket att vin-
na på att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster. Mot bakgrund av 
detta är det därför självklart att denna typ av företag skall omfattas av reg-
lerna. Alla kvalificerat verksamma träffas dock av reglerna, oavsett om det i 
praktiken finns några omvandlingsmöjligheter eller inte. Kritiska röster me-
nar att denna generella utformning av regelsystemet ofta leder till en alltför 
hård beskattning av ”vanliga” småföretagare och att det borde ske en be-
gränsning av regelsystemets tillämpningsområde. Det i många avseenden 
komplexa regelsystem som fåmansföretagslagstiftningen är, medför också 
att småföretagare drabbas av högre kostnader i form av konsultarvoden till 
skattespecialister, eftersom företagaren saknar möjligheter att på egen hand 
sköta företagets skatteredovisning. Detta trots att företagets begränsade 
verksamhet inte borde fordra utomståendes inblandning. 
 
Lagstiftaren är väl medveten om det problematiska i 3:12-reglernas vida 
tillämpningsområde men anser ändå inte att det lagstiftningstekniskt kan 
göras någon skillnad mellan konsultföretagen och andra ”vanliga” småföre-
tag. Det anses att en begränsning av tillämpligheten är förenad med sådana 
principiella och praktiska komplikationer att den inte är möjlig att genomfö-
ra.24    
 
Att verksamhetskravet är uppfyllt utgör en nödvändig förutsättning för 3:12-
reglernas tillämplighet. En av de frågor som kommer att diskuteras i sam-
band med upprättandet av typfallet är därför vilken arbetsinsats som i prak-
tiken krävs för att en delägares andelar skall anses vara kvalificerade.  
 
 

                                                 
23 SOU 2002:52 s. 294. 
24 SOU 2002:52 s. 18. 
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3.3.3 Verksamhetskravet i praxis 

Trots att rekvisitet ”verksam i betydande omfattning” är dåligt preciserat i 
förarbetena har det endast i ett fåtal fall varit föremål för Regeringsrättens 
prövning.  
 
I RÅ 1993 ref. 99 gällde en av frågorna om verksamhetskravet kunde anses 
vara uppfyllt för delägarna i ett konsultföretag. De faktiska förhållandena 
var sådana att aktierna i konsultbolaget med 1000 anställda och en årlig om-
sättning på runt en miljard kronor, ägdes direkt eller indirekt till lika delar 
av 150 personer med anställning i företaget. Endast anställda med en viss 
kompetensnivå kom ifråga för delägarskap och i avtalet mellan delägarna 
sades att de gemensamt skulle driva yrkesmässig verksamhet. Avtalet gav 
också möjlighet för delägarna att i viss utsträckning själva bestämma hur 
den egna ersättningen togs ut. Trots det stora antalet delägare och varje per-
sons relativt lilla andelsinnehav ansåg Skatterättsnämnden att de arbetsupp-
gifter som utförts av delägarna inom ramen för den gemensamt bedrivna 
verksamheten haft stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Utan 
egen motivering gjorde Regeringsrätten samma bedömning.    
 
I RÅ 1999 not. 87 hade en författare, Y, överlåtit rättigheter till litterära 
verk till ett bolag i vilket han ägde mer än 50 procent av aktierna. Y var 
styrelseledamot och deltog aktivt i något styrelsemöte varje år. Y hade dock 
inte utfört några arbetsuppgifter som kunde kopplas till bolagets löpande 
verksamhet. Regeringsrätten hänvisade till förarbetsuttalandet om styrelse-
ledamots verksamhet och anförde att Y inte enbart på grund av sitt styrelse-
uppdrag kunde anses kvalificerat verksam. Vid bedömningen om Y varit 
kvalificerat verksam i företaget anförde Regeringsrätten att det endast är Y:s 
arbetsinsats i bolaget som skall beaktas. Eftersom Y inte varit verksam i 
betydande omfattning i det aktuella bolaget kunde andelarna inte vara kvali-
ficerade.  
 
Frågan om en styrelseledamot skulle anses vara kvalificerat verksam pröva-
des av regeringsrätten i RÅ 2000 not. 164. Också i detta fall hänvisade 
domstolen till förarbetsuttalandet om styrelseledamots verksamhet. Efter-
som personen varken hade varit delaktig i bolagets dagliga verksamhet eller 
den långsiktiga verksamheten med att bygga upp en butikskedja ansågs han 
arbetsinsats inte ha haft betydelse för vinstgenereringen varför hans andelar 
inte var kvalificerade.  
 
I RÅ 2002 ref. 21 har Regeringsrätten prövat frågan om en ensam ägare, 
tillika verkställande direktör, i ett fåmansföretag varit verksam i betydande 
omfattning. Omständigheterna var sådana att A, som var revisor, hade bildat 
ett bolag, FIAB, i februari 1990, vilket i sin tur köpte ett försäljningsföretag 
med tillhörande rörelsedrivande företag i april samma år. A tog själv inte 
aktiv del i driften av det rörelsedrivande företaget förrän i oktober 1990 och 
när han i januari 1991 avyttrade sina andelar i FIAB deklarerade han vinsten 
som inkomst av kapital. Länsrätten ansåg att A skulle anses ha varit kvalifi-
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cerat verksam i företaget eftersom han var företagsledare och den enda 
verksamma personen i FIAB. Kammarrätten var av en annan åsikt och an-
förde till stöd för sin uppfattning att inte enbart den omständighet att A haft 
möjlighet att påverka resultatet i det rörelsedrivande dotterbolaget kunde 
medföra att han skulle anses ha varit kvalificerat verksam. Kammarrätten 
menade istället att det skulle göras en samlad bedömning av vilken ekono-
misk betydelse A:s arbetsinsatser haft för bolaget. Efter att ha studerat en 
del siffror kom kammarrätten fram till att A:s arbetsinsats inte haft en påtag-
lig betydelse för vinstgenereringen i bolaget och därmed skulle inte 3:12-
reglerna tillämpas vid beskattningen av kapitalvinsten. Regeringsrätten 
gjorde samma bedömning som kammarrätten och hänvisade i sina domskäl 
till syftet bakom 3:12-reglerna. Domstolen ansåg inte situationen i det aktu-
ella fallet vara sådan att det var fråga om arbetsinkomster som riskerade att 
omvandlas till kapitalinkomster. Den omständighet att A var verkställande 
direktör och ensam ägare i bolaget föranledde enligt Regeringsrätten ingen 
annan bedömning och A ansågs inte ha varit verksam i betydande omfatt-
ning. En av ledamöterna var skiljaktig och anförde att det, vid sidan av per-
soner vars arbetsinsatser haft stor betydelse för vinstgenereringen i företa-
get, finns andra personer som kan anses verksamma i betydande omfattning. 
Han påpekade att det är ofrånkomligt att bedömningen av om en person är 
verksam i företaget i betydande omfattning måste göras med ett visst inslag 
av schablonisering och beträffande vissa befattningshavare, såsom den 
verkställande direktören, får det presumeras att så är fallet. Detta även om 
dennes arbetsinsatser i det enskilda fallet inte har stor betydelse för vinstge-
nereringen i företaget.       
 
Eftersom den enda ledning som givits ifråga om verksamhetskravets inne-
börd är att den skattskyldiges arbetsinsats skall ha haft stor betydelse för 
vinstgenereringen, är det på många sätt naturligt att den ekonomiska bety-
delsen av den enskildes arbetsinsats får stor uppmärksamhet vid bedöm-
ningen av om verksamhetsrekvisitet är uppfyllt. Trots att det i specialmoti-
veringen till bestämmelsen uttalas att företagsledare naturligtvis hör till 
gruppen kvalificerat verksamma25 så har Regeringsrätten genom sitt avgö-
rande i RÅ 2002 ref. 21 visat att den ledande ställning som verkställande 
direktören innehar inte i sig själv är tillräcklig för att rekvisitet skall vara 
uppfyllt.  
 
I syfte att avgöra 3:12-reglernas tillämplighet på forskarens beskattning i 
typfallet kommer verksamhetskravet längre fram att appliceras på de i fallet 
tänkta omständigheterna. Särskilt stor uppmärksamhet kommer att ägnas 
förarbetsuttalandena som anger att det är den ekonomiska betydelsen av 
delägarens arbetsinsats som är det avgörande för reglernas tillämplighet 
samt ovan behandlad praxis. Den omständigheten att det ännu inte genere-
rats någon vinst i forskningsföretaget gör det nämligen intressant att disku-
tera om 3:12-reglernas tillämplighet kanske på den grunden helt kan uteslu-
tas. Slutsatserna i denna del presenteras efter närmare analys under avsnitt 
5.3.2.      
                                                 
25 Prop. 1989/90:110 s. 703.  
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4 Utomståenderegeln 

4.1 En undantagsbestämmelse 

Den så kallade utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL utgör ett av två undantag 
till 3:12-reglerna. Enligt bestämmelsen skall en andel i ett företag där utom-
stående i betydande omfattning äger del i företaget och har rätt till utdelning 
anses vara kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Med andra ord skall 
andelar i ett företag där utomstående äger del i betydande omfattning i nor-
malfallet inte vara kvalificerade trots att övriga förutsättningar för kvalifika-
tion är uppfyllda.  
 
Regeln gäller vid beskattning av såväl utdelning som kapitalvinst och tar 
sikte på fall där uttag i dessa former inte längre innebär någon skattemässig 
fördel. Enligt förarbetena är så vanligtvis fallet då utomstående äger 30 pro-
cent av aktierna i företaget och därmed har rätt till 30 procent av avkast-
ningen.26 Risken för omvandling av arbetsinkomster har i företag med såda-
na ägarförhållanden bedömts vara mindre eftersom majoritetsägarna i dessa 
företag inte får en större nettobehållning genom att göra uttag i form av ut-
delning, jämfört med uttag som lön, eftersom utdelningen delas med de ut-
omstående delägarna.27 Det är dock upp till den skattskyldige att i varje en-
skilt fall visa att förhållandena är sådana att uttag i form av utdelning eller 
kapitalvinst inte medför en större nettobehållning än ett löneuttag. I speci-
almotiveringen till bestämmelsen uttalas det att i ett enkelt fall där minst 
30 procent av aktierna under bolagets hela verksamhetstid har ägts av utom-
stående och aktierna medför lika rätt, kan det dock enkelt konstateras att 
förutsättningar för undantag föreligger.28 Enligt Mats Tjernberg bör gränsen 
på 30 procent, med tanke på att den inte är angiven i lagtexten, inte uppfat-
tas som exakt. Av förutsebarhetsskäl bör den dock, enligt hans mening, inte 
frångås till den skattskyldiges nackdel.29  
 
Vad som avses med utomstående finns definierat i 57 kap. 5 § tredje stycket 
IL. Enligt lagrummet anses ett företag ägt av utomstående ”utom till den del 
det ägs av fysiska personer som äger kvalificerade andelar i företaget, indi-
rekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt 
eller äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 4 § 
eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen”. För att 
anses som utomstående skall den enskilde alltså inte vara kvalificerat verk-
sam i företaget eller vara närstående till en kvalificerat verksam delägare. 
Även indirekt ägande har betydelse för bedömningen. 

                                                 
26 Prop. 1989/90:110 s. 704. 
27 Prop. 1989/90:110 s. 468. 
28 Prop. 1989/90:110 s. 704. 
29 Tjernberg, Mats, Fåmansaktiebolag, s. 274. 
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4.2 Särskilda skäl 

Trots att utomstående äger del i företaget i betydande omfattning och har 
rätt till utdelning kan det finnas särskilda skäl som talar mot att undantags-
regeln skall tillämpas. Så kan enligt förarbetena vara fallet då det finns in-
bördes avtal som reglerar den faktiska fördelningen av resultatet, korsvisa 
äganden eller avtal om framtida förvärv. Även successiva utförsäljningar av 
aktier kan medföra att 3:12-reglerna blir tillämpliga, trots att det utomståen-
de ägandet uppgår till 30 procent eller mer.30 Det skulle annars vara möjligt 
att, vid en avyttring av kvalificerade aktier i ett fåmansföretag, beskatta en-
dast en mindre del av kapitalvinsten med tillämpning av 3:12-reglerna. En 
ensam ägare med planer på att sälja ut större delen av sitt aktieinnehav skul-
le under sådana förhållanden välja att dela upp avyttringen på flera tillfällen 
där endast den första försäljningen (under förutsättning att den omfattar 
minst 30 procent av aktierna i företaget) skulle träffas av 3:12-reglerna. För 
att undvika kringgående av 3:12-reglerna på detta sätt har förekomsten av 
en successiv utförsäljning ansetts utgöra en anledning att inte tillämpa ut-
omståenderegeln trots att det utomstående ägandet uppgår till minst 30 pro-
cent. Detta förhållande, att det i praktiken kan föreligga särskilda skäl att 
inte tillämpa utomståenderegeln, hänger nära samman stadgandet om 
femårskarens i bestämmelsen. Vilket förhållandet är mellan de båda ut-
trycken skall behandlas närmare i nästa avsnitt.  
  

4.3 Tidigare års förhållanden 

4.3.1 Allmänt 

Enligt bestämmelsen skall vid bedömningen förhållandena under beskatt-
ningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. Den exakta in-
nebörden av detta stadgande är inte klar och dess tillämpning vållar därmed 
en del bekymmer, vilket kommer att diskuteras närmare i det följande. Pro-
blematiken ligger däri att det är oklart vilken betydelse stadgandet om 
femårskarens skall ges i de fall som det utomstående ägandet är minst 30 
procent. Är det tillräckligt att det utomstående ägandet idag når över den 
angivna gränsen eller är det nödvändigt att det betydande utomstående 
ägandet har förelegat under hela den senaste femårsperioden? 
 

4.3.2 Andra karensstadganden i 3:12-reglerna 

Bestämmelser som stadgar om en viss karenstid återfinns på flera ställen i 
fåmansföretagsreglerna. Karensstadgandena syftar till att förhindra ett 
kringgående av de för fåmansföretag särskilda utdelnings- och kapitalvinst-
bestämmelserna genom att försvåra för den skattskyldige att undslippa kva-
lifikationen av aktierna med enkla åtgärder.    

                                                 
30 Prop. 1989/90:110 s. 704. 

 21



I 57 kap. 4 § IL stadgas att en andel som en gång varit kvalificerad, som 
resultat av att andelsägaren eller någon honom närstående varit verksam i 
betydande omfattning i företaget, skall fortsätta att vara kvalificerad under 
fem år. Det är med andra ord först när en tidsperiod om fem år löpt ut, med 
början då andelsägaren slutade vara verksam i företaget i betydande omfatt-
ning, som andelarna upphör att vara kvalificerade. I förarbetet uttalades att 
det inte räcker att ta hänsyn till ägar- och verksamhetsförhållanden i anslut-
ning till utdelnings- eller försäljningstillfället utan att de särskilda reglerna 
skall gälla även förfluten tid.31 Karensperioden i 57 kap. 4 § skall uppfattas 
som absolut och en kortare period än fem år är aldrig tillräcklig för att und-
slippa kvalifikationen.   
 
Också i det fall då ett företag upphör att vara ett fåmansföretag, vilket kan 
ske genom exempelvis börsnotering, finns det en regel i 57 kap. 6 § IL som 
stadgar att en andel som varit kvalificerad skall fortsätta att vara det under 
beskattningsåret och de fem följande beskattningsåren. Undantag från denna 
bestämmelse har medgetts av Skatterättsnämnden i ett fall då ett bolag ge-
nom ändrad lagstiftning och inte genom egna åtgärder upphört att vara ett 
fåmansföretag.32 Att det i andra fall än det nämnda skulle vara aktuellt med 
ett undantag från bestämmelsen är inte troligt och därför kan karensstadgan-
det i 57 kap. 6 § IL i princip uppfattas som absolut.  
 

4.3.3 Olika uppfattningar om karensstadgandets tolkning  

Till skillnad från vad som gäller de ovan berörda karensstadgandena är det 
oklart vilken innebörd stadgandet om femårskarens i utomståenderegeln har. 
Enligt en uppfattning om regelns rätta betydelse syftar karensstadgandet på 
hela den första meningen i bestämmelsen. Detta synsätt leder till en tolkning 
av regeln där kravet är att den utomståendes andelsinnehav har legat över 
den kritiska punkten under hela den föregående femårsperioden för att ut-
omståenderegeln skall kunna åberopas, det vill säga att kravet på femårska-
rens i lagtexten skall uppfattas som absolut. Denna tolkning av bestämmel-
sen har under en längre tid förespråkats av Riksskatteverket som i dess all-
männa råd RSV 2001:19 förklarar att för att utomståenderegeln skall vara 
tillämplig den skattskyldige bör visa att utomstående ägt minst 30 procent 
av aktierna under hela den senaste femårsperioden (egen kursivering) och 
erhållit motsvarande andel av den avkastning företaget lämnat under nämn-
da period.33  
 
Enligt en annan uppfattning om karensstadgandets innebörd skall femårska-
rensen inte anses syfta på hela den första meningen i bestämmelsen utan 
endast den del som förklarar att det kan finnas särskilda skäl som talar mot 
regelns tillämpning. Med andra ord skall regeln tolkas så att kravet på 
femårskarens endast hänför sig till särskilda skäl och den föregående perio-

                                                 
31 Prop. 1989/90:110 s. 468. 
32 Förhandsbesked skatterättsnämnden 13 juni 2001. RSV:s rättsfallsprotokoll 2001, 17/01.  
33 RSV:s allmänna råd 2001:19, s. 6.  
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den endast skall beaktas för att det skall kunna bedömas om omständighe-
terna är sådana att obehöriga skatteförmåner har kunnat uppkomma.  
 
Min uppfattning om regelns rätta tolkning, vilken jag anser att det finns 
starka skäl för, ligger i linje med den sistnämnda tolkningen av stadgandet. 
Mina argument för denna tolkning kommer jag att redogöra för i den kom-
mande diskussionen under avsnitt 4.4 nedan. Först skall regeringsrättens 
argumentation och ställningstagande i RÅ 2001 ref. 37 (I) och (II) presente-
ras. 
 

4.3.4 Rättspraxis  

Regeringsrätten har i rättsfallen RÅ 2001 ref. 37 (I) och (II) haft att ta ställ-
ning till tolkningsfrågan om karensstadgandets närmare innebörd. Det står 
efter avgörandena klart att domstolen inte delar den av RSV länge hävdade 
uppfattningen att femårskarensen är absolut. Istället slår Regeringsrätten 
fast att kravet på femårskarens i utomståenderegeln inte är oeftergivligt. Ur 
Regeringsrättens argumentation i fallen kan det dock utläsas att möjlighe-
terna till undantag är små.   
 
I RÅ 2001 ref. 37 (I) hade A (delägare i aktiebolaget X) lämnat in en ansö-
kan om förhandsbesked där frågan gällde hur en avyttring av hans aktier i 
aktiebolag X skulle komma att beskattas. Aktiebolaget X etablerades hösten 
1997 av fem fysiska personer (A, B, C, D och E). A och B ägde vardera 
12,5 procent av aktierna medan C, D och E ägde vardera 25 procent. Efter 
en nyemission i februari 1998 kom utomstående att äga hälften av aktierna. 
Det utomstående ägandet ökade sedan ytterligare och i februari 1999 ägdes 
77,9 procent av företaget av utomstående. Eftersom det utomstående ägan-
det sedan februari 1998 överstigit 30 procent ville A ha svar på frågan om 
hela kapitalvinsten vid en avyttring av aktierna i X AB skulle komma att 
beskattas i inkomstslaget kapital, det vill säga om utomståenderegeln var 
tillämplig vid avyttringen. En majoritet av ledamöterna i Skatterättsnämn-
den fann, med motiveringen att X AB inte varit utomståendeägt under hela 
den aktuella perioden, att en tillämpning av utomståenderegeln inte kunde 
aktualiseras. Två av ledamöterna i Skatterättsnämnden var skiljaktiga. De 
var av åsikten att det saknas stöd för att lagstiftaren har avsett att ge lagen 
en sådan räckvidd som den faktiskt får då kravet på femårskarens uppfattas 
som absolut. De skiljaktiga uppfattade det istället så att lagtextens krav på 
femårskarens endast avser de särskilda skälen. Förhandsbeskedet överkla-
gades till Regeringsrätten som kom till samma beslut i frågan som majorite-
ten i Skatterättsnämnden, dock med en annan motivering. Domstolen uttala-
de att ”något oeftergivligt krav på att det betydande utomstående ägandet 
skall ha förelegat under hela den angivna perioden kan inte utläsas av lag-
texten. Undantagsvis kan således omständigheterna i det enskilda fallet vara 
sådana att utomståenderegeln kan bli tillämplig trots att det utomstående 
ägandet inte har bestått under hela den föregående femårsperioden (egen 
kursivering).” Några sådana omständigheter ansågs dock inte föreligga i det 
aktuella fallet varför en tillämpning av utomståenderegeln inte var aktuell.  
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I RÅ 2001 ref. 37 (II) var återigen fråga om kravet på karens (i detta fall tio 
år) skulle uppfattas som absolut. Omständigheterna i fallet var följande. A 
hade varit verksam i Fleur de Santé AB (FSAB) under en följd av år. Han 
hade på 1980-talet haft ett stort aktieinnehav i bolaget, under inkomståren 
1984-1985 uppgående till 75 procent. Samtliga dessa aktier avyttrade han i 
juni 1986 och under inkomståren 1987 och 1988 var FSAB helägt dotterbo-
lag till EAB. Under denna period saknade A ägarintressen i bolaget. Detta 
förhållande ändrades dock under 1989 då A, efter att ha förvärvat en mindre 
aktiepost i FSAB, återigen var delägare i bolaget. Frågan i fallet var hur A:s 
avyttring under 1991 och 1992 av de under 1989 förvärvade aktierna skulle 
beskattas. Skattemyndigheten kom i sitt beslut fram till att kapitalvinsten 
från försäljningen skulle beskattas med tillämpning av 3:12-reglerna efter-
som det betydande utomstående ägandet inte förelegat under hela den tio-
årsperiod som föregått avyttringarna. Både länsrätten och kammarrätten 
gick på Skattemyndighetens linje och kom fram till att kapitalvinsten från 
försäljningen skulle delas mellan inkomst av tjänst och inkomst av kapital. 
Domen överklagades till Regeringsrätten som ändrade underinstansernas 
beslut. I Regeringsrättens motivering tog domstolen hänsyn till det faktum 
att A i juni 1986 avyttrat samtliga sina aktier i bolaget. Domstolen anförde 
att ”den vinstgenerering som hans arbetsinsats i bolaget kan ha medfört fram 
till denna tidpunkt får anses vara realiserad genom den avyttringen. Mot 
bakgrund av syftet med 3:12-reglerna finns enligt Regeringsrättens mening 
inte anledning att vid tillämpningen innefatta tid som ligger före det den 
skattskyldiges ägarintressen i bolaget definitivt avbrutits genom avyttring 
till utomstående”. I linje med vad som uttalades av Regeringsrätten i RÅ 
2001 ref. 37 (I) kom domstolen därmed även i detta fall (II) fram till att 
stadgandet om femårskarens i utomståenderegeln inte är ovillkorligt. Dess-
utom ansåg domstolen omständigheterna i fallet vara sådana att ett undantag 
från regeln var motiverat.  
 

4.3.5 Innebörden av avgörandena – RR:s uppfattning 

Genom Regeringsrättens avgörande i RÅ 2001 ref. 37 (I) och (II) har det 
slagits fast att karensstadgandet i utomståenderegeln inte skall uppfattas 
som absolut. Regeringsrättens ställningstagande har föranlett Riksskattever-
ket att ändra i dess allmänna råd (RSV 2001:19) där det tidigare anfördes att 
femårskarensen skulle uppfattas som ovillkorlig. Numera anges endast att 
den skattskyldige bör visa att utomstående ägt minst 30 procent av andelar-
na och erhållit motsvarande andel av företagets avkastning. Ingenting nämns 
om femårskarensen.34  
 
Trots att stadgandet ej längre skall uppfattas som absolut står det enligt min 
mening klart att Regeringsrätten menar att kravet på femårskarens vid till-
lämpning av utomståenderegeln i stort, och inte bara när det gäller bedöm-
ningen av särskilda skäl, är huvudregel och att en kortare period kan bli ak-

                                                 
34 RSV:s allmänna råd 2002:29. 
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tuell endast i undantagsfall. Det faktum att utomstående äger minst 30 pro-
cent av andelarna i bolaget är i normalfallet inte tillräckligt för att utomstå-
enderegeln skall vara tillämplig. I vilka situationer undantag kan medges 
gavs det exempel på i RÅ 2001 ref. 37 (II). Undantaget motiverades med att 
det skulle stå i strid med syftet bakom 3:12-reglerna att inte tillämpa utom-
ståenderegeln när det skett en avyttring av samtliga andelar i ett tidigare 
skede, vilken beskattats enligt 3:12-reglerna och det nu fanns ett betydande 
utomstående ägande i företaget. Syftet med 3:12-reglerna är att förhindra att 
den skattskyldige omvandlar arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalin-
komster eftersom detta skulle stå i strid med neutralitetsprincipen. Reger-
ingsrätten verkar mena att när det inte längre föreligger en omvandlingsrisk 
kan undantag från karensregeln göras. I avyttringsfallet är det så i de situa-
tioner då de upparbetade medlen redan beskattats enligt 3:12-reglerna.  
 
Även om det i och för sig är positivt att det numera står klart att det finns en 
möjlighet att undgå kvalifikationen innan femårsperioden löpt ut, har rätts-
läget ytterligare komplicerats i och med RÅ 2001 ref. 37 (I) och (II). Möj-
ligheten till undantag anger domstolen vara begränsad och det råder stor 
osäkerhet om under vilka omständigheter ett undantag kan aktualiseras. Det 
faktum att Riksskatteverket numera undviker att behandla karensstadgandet 
i dess allmänna råd om utomståenderegelns tillämpning anser jag vara ett 
mycket tydligt tecken på den stora osäkerhet som råder. Ur Regeringsrättens 
hänvisning till det bakomliggande syftet med 3:12-reglerna kan det enligt 
min mening inte heller dras några direkta slutsatser om tänkbara undantags-
fall. Min förklaring till detta ställningstagande behandlar jag närmare i nästa 
avsnitt där jag redogör för min egen uppfattning om karensstadgandets av-
sedda innebörd.  
 

4.4  Min uppfattning om tolkningen    

4.4.1 Femårskarens endast i undantagsfall 

Min personliga uppfattning är att Regeringsrättens tolkning, enligt vilken 
femårskarens är huvudregel från vilken undantag medges i endast ett fåtal 
fall, inte är den som varit avsedd med bestämmelsen. I detta avseende skiljer 
sig karensstadgandet i utomståenderegeln enligt min mening från övriga 
karensbestämmelser i 3:12-reglerna. Istället skall utomståenderegeln läsas 
så att det när det föreligger ett betydande utomstående ägande som huvudre-
gel inte skall finnas några kvalificerade andelar i företaget. Endast i undan-
tagsfall, det vill säga då det föreligger särskilda skäl, skall andelarna ändå 
vara kvalificerade. Vid bedömningen av om särskilda skäl föreligger skall 
beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. Det avgö-
rande för om det skall anses föreligga särskilda skäl i ett visst fall är om den 
skattskyldige genom förfarandet uppnått icke avsedda skatteförmåner. Ex-
empel på särskilda skäl kan vara förekomsten av successiva utförsäljningar 
eller inbördes avtal som reglerar den faktiska fördelningen av resultatet ef-
tersom sådana konstruktioner skulle kunna innebära ett kringgående av 
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3:12-reglerna. Denna tolkning av bestämmelsen anser jag står i överens-
stämmelse med det som uttalats i förarbetena. De situationer som i utred-
ningen angetts utgöra särskilda skäl är bra exempel på tillfällen då den skatt-
skyldige, trots att ett betydande utomstående ägande föreligger, skulle 
kunna uppnå icke avsedda skatteförmåner. Som en konsekvens härav skall 
det i dessa fall göras ett undantag från huvudregeln (det vill säga att utom-
ståenderegeln undanröjer kvalifikationen) och andelarna kan fortsätta vara 
kvalificerade. 
 

4.4.2 Ej uppmärksammade skillnader mellan utdelnings- 
och avyttringsfallen 

Eftersom 3:12-reglerna har sin utgångspunkt i den skattskyldiges situation 
och syftet med bestämmelserna är att upprätthålla likformighet och neutrali-
tet mellan löntagare och egenföretagare, är det endast i de situationer som 
delägaren gör en personlig vinst genom att hans ersättning från företaget 
kapitalbeskattas istället för att tjänstebeskattas, som 3:12-reglerna skall vara 
tillämpliga. När det inte längre ger delägaren en större behållning att ta er-
sättning i form av utdelning eller kapitalvinst jämfört med uttag som lön, 
skall 3:12-reglerna inte tillämpas.35 Mot bakgrund av detta vill jag påstå att, 
i företag där det utomstående ägandet är minst 30 procent, det endast är i 
avyttringsfallen som en beskattning enligt 3:12-reglerna kan aktualiseras. 
Detta eftersom det endast är i avyttringsfallen som den skattskyldige kan 
uppnå icke avsedda skatteförmåner trots att det föreligger ett betydande ut-
omstående ägande. Resultatet av detta resonemang blir att det endast är i 
avyttringsfallen som det kan föreligga särskilda skäl att, trots ett betydande 
utomstående ägande, anse andelarna vara kvalificerade. Mitt ställningsta-
gande grundar jag på de uträkningar i förarbetena till bestämmelsen som 
visar att det vid ett utomstående ägande uppgående till minst 30 procent inte 
längre innebär en fördel för den enskilde att välja utdelning istället för lön.36 
Det resonemang som förs av utredaren i SOU 2002:52 angående ackumule-
rade vinstmedel, i vilket man tar fasta på omvandlingen av vinstavkastning-
en och inte den enskildes egen vinning, anser jag stå i strid med utomståen-
deregelns syfte.37 Det har redan i förarbetena konstateras att den skattskyl-
dige inte uppnår en fördel genom att välja utdelning i de fallen utomstående 
äger 30 procent av andelarna eller mer.38 Den enskilde skulle kunna driva 
företaget vidare utan någon utomstående inblandad och tillgodogöra sig 
samma nettobehållning i form av lön som han erhåller då vinstmedlen tas ut 
i form av utdelning i de fall utomstående äger del i företaget. Det faktum att 
staten förlorar en del skatteintäkter till följd av att hela vinsten beskattas i 
kapital istället för att en uppdelning sker i kapital och tjänst, skall enligt min 
mening och uppfattning om syftet med fåmansreglerna inte spela någon roll 
för bedömningen.  
                                                 
35 Detta ställningstagande är naturligt mot bakrund av syftet med 3:12-reglerna. 
36 Detta är inte en absolut sanning med dagens skattesatser men i det stora flertalet fall 
förhåller det sig på detta sätt och lagstiftaren har valt att hålla fast vid denna gräns.  
37 SOU 2002:52 s. 344. 
38 Prop. 1989/90:110 s. 704. 
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En situation där det är tänkbart att i ett utdelningsfall vägra tillämpning av 
utomståenderegeln med hänvisning till förekomsten av ett särskilt skäl är då 
det finns ett avtal som reglerar den faktiska fördelningen av resultatet. Frå-
gan är dock om det är nödvändigt att i denna situation motivera en fortsatt 
kvalifikation med förekomsten av ett särskilt skäl. Eftersom en förutsättning 
för utomståenderegelns tillämpning är att de utomstående ägarna har rätt till 
avkastning motsvarande deras andel av aktieinnehavet i företaget kan en 
tillämpning av utomståenderegeln inte aktualiseras i ett fall där utomstående 
inte har rätt till minst 30 procent av avkastningen. Återigen kan det därför 
konstateras att det i de fall utomstående innehar minst 30 procent av ande-
larna i företaget och erhåller motsvarande andel av avkastningen, inte före-
ligger någon anledning att beskatta utdelningen till kvalificerat verksamma 
delägare med tillämpning av 3:12-reglerna. 
 

4.4.3 Vilken tolkning kan förväntas framöver?  

Trots att det enligt min ovan redovisade uppfattning finns stora skillnader 
mellan avyttrings- och utdelningsfallen skall det även fortsättningsvis vara 
möjligt att behandla de båda situationerna i samma bestämmelse. Det gäller 
dock att vara uppmärksam på att förhållandena mellan de båda situationerna 
skiljer sig väsentligen åt. Eftersom Regeringsrätten ännu inte avgjort ett fall 
där det varit fråga om hur utdelning skall beskattas är det svårt att dra några 
slutsatser om huruvida domstolen uppmärksammat skillnaderna mellan av-
yttrings- och utdelningsfallen. Utredarens resonemang i SOU 2002:52 visar 
dock tydligt att problematiken inte uppmärksammats i detta sammanhang. 
Det avgörande för utomståenderegelns tillämpning anges här vara huruvida 
det skett en avskattning av de upparbetade vinstmedlen i inkomstslaget 
tjänst och inte om det innebär en vinning för den skattskyldige att få ersätt-
ning i form av utdelning jämfört med lön.39 Mot bakgrund av detta är det 
svårt att ge något säkert svar på hur situationen kommer att behandlas i 
framtiden.     
 
Regeringsrättens praxis så långt utesluter egentligen inte att resultatet av 
utomståenderegelns tillämpning blir detsamma som om bestämmelsen hade 
tillämpats så som det, enligt min ovan redovisade uppfattning, från början 
var tänkt. Trots att domstolen har valt att använda en annan systematik än 
den som jag förespråkar kan samma resultat fortfarande uppnås utan några 
större förändringar av tidigare praxis. Om Regeringsrätten utökar möjlighe-
ten till undantag från femårskarensen till att omfatta alla situationer där det, 
enligt det synsätt jag förespråkar, inte finns särskilda skäl att låta kvalifika-
tionen kvarstå, kan samma resultat uppnås. En sådan tillämpning skulle in-
nebära en utvidgning av undantagsmöjligheterna till att omfatta alla fall där 
otillbörliga skatteförmåner inte kan uppnås. Trots att det alltså finns en 
mycket acceptabel och möjlig lösning tyder tyvärr Regeringsrättens uttalan-
de i RÅ 2001 ref. 37 (I), om att undantag från femårskarensen endast med-

                                                 
39 SOU 2002:52 s. 344. 
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ges i undantagsfall, på en motsatt tillämpning. Trots att en så snäv tolkning 
av regeln enligt min mening står i strid med inte bara utomståenderegeln 
utan hela fåmansregleringen finns det alltså en stor risk för att Regeringsrät-
ten också fortsättningsvis kommer att anse femårskarens vara huvudregel 
från vilken undantag medges i endast ett fåtal fall.   
 
Med hänsyn till den osäkerhet som råder avseende regelns rätta tolkning 
skall fortsättningsvis i denna uppsats Regeringsrättens hittills hävdade upp-
fattning få ligga till grund för bedömningen i en konkret situation.   
 

4.5 Utomståenderegelns betydelse i 
forskningsföretagsfallen 

Den av Regeringsrätten hittills hävdade uppfattningen, enligt vilken femårs-
karensen skall ses som huvudregel, kan medföra stora konsekvenser för ett 
fåmansföretag som befinner sig i ett tillväxtskede. Med forskningsföretagen 
som exempel kan det konstateras att en forskares andelar i ett fåmansföretag 
också efter finansiärens inträde med stor sannolikhet kommer att anses vara 
kvalificerade i fem år. Det vill säga att trots att ett börsnoterat investmentbo-
lag förvärvar mer än 30 procent av andelarna i ett forskningsföretag så skall 
forskarens utdelningar från företaget beskattas med tillämpning av 57 kap. 7 
§ IL.  
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5 Olika tänkbara konstruktioner 
för undvikande av oförmånlig 
beskattning  

5.1 Inledning 

Syftet med detta kapitel är att upprätta en konstellation med hjälp av vilken 
forskaren kan undvika beskattning enligt 3:12-reglerna efter investmentbo-
lagets inträde. Avsikten med att kunna presentera ett sådant förfarande är att 
skapa en situation där beskattningen av forskaren inte är hårdare än vad den 
skulle vara vid en korrekt tillämpning av utomståenderegeln. Jag har där-
med inte för avsikt att undandra medel från beskattning som mot bakgrund 
av de politiska skälen till fåmansföretagsreglerna skall träffas av särre-
gleringen utan endast motverka de omotiverat hårda beskattningskonse-
kvenser som en felaktig tillämpning av reglerna kan leda till.   
 
Det ska inledningsvis påpekas att det är viktigt att den aktuella problemati-
ken uppmärksammas och beaktas redan på planeringsstadiet. De konstruk-
tioner som behandlas förutsätter att framförallt forskaren själv är medveten 
om olika åtgärders betydelse redan i uppstartningsskedet av den ursprungli-
ga verksamheten.     
 

5.2 Situationer där beskattning enligt de 
oförmånliga reglerna aktualiseras 

3:12-reglerna kan komma att aktualiseras för beskattning av forskaren vid 
främst två tillfällen. Först kan det bli fråga om en tillämpning av bestäm-
melserna i situationen då finansiärerna träder in med kapital och önskar del-
aktighet i verksamheten. I detta läge har en idé utvecklats av forskaren, i 
många fall finns säkert redan också en rättighet i form av ett patent. Är situ-
ationen sådan att forskaren har bedrivit forskningsverksamheten i ett aktie-
bolag och finansiärerna nu träder in som delägare i bolaget så aktualiseras 
frågan om beskattning av den ersättning som forskaren erhåller för de avytt-
rade aktierna i bolaget. Beroende på hur forskarens verksamhet i företaget 
bedöms kan kapitalvinstbeskattningen komma att ske med tillämpning av 
3:12-reglerna. Vilka faktorer som är avgörande för bedömningen och vilket 
det troliga resultatet kommer att bli i den nämnda situationen, skall utredas 
under kommande avsnitt.   
 
Ett annat tillfälle då en tillämpning av 3:12-reglerna kan aktualiseras för 
forskarens beskattning är vid en framtida avyttring eller utdelning. Är situa-
tionen sådan att forskarens andelar i bolaget är kvalificerade enligt 57 kap. 4 
§ IL så har investmentföretagets inträde i företaget med största sannolikhet 
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aktualiserat utomståenderegeln. Beroende på vilken praxis som kommer att 
utvecklas ifråga om karensstadgandets tillämpning kan utdelningar och av-
yttringar under en femårsperiod, för forskarens del, komma att beskattas 
enligt 3:12-reglerna. 
 
Så som det ser ut idag finns det inga vedertagna tillvägagångssätt eller kon-
struktioner för hanteringen av just problematiken med 3:12-reglerna i fråga 
om forskningsföretag. Min uppfattning är att denna aspekt inte ges något 
utrymme främst på grund av att de skattekonsekvenser som kan uppkomma 
inte drabbar någon annan än den enskilde forskaren. Finansiären, som här 
förutsätts vara ett investmentbolag, riskerar inte att drabbas av den oförmån-
liga beskattningen och som den starkare parten i förhållandet har invest-
mentbolaget stort inflytande över hur inträdet genomförs. Forskaren å sin 
sida saknar dessutom i detta tidiga skede ofta både kunskapen och viljan att 
beakta framtida skattekonsekvenser, vilka är beroende av en möjlig framtida 
vinst. I detta skede är forskaren istället inriktad på själva finansieringsfrå-
gan, det vill säga möjligheten att överhuvudtaget få vidareutveckla sin idé 
och först senare kommer de skatterättsliga konsekvenserna att uppmärk-
sammas.  
 
Det faktum att det ännu inte finns någon vedertagen konstruktion för kring-
gående av 3:12-problematiken är, mot bakgrund av de ovan presenterade 
omständigheterna, naturlig. Detta förhållande utgör dock enligt min mening 
ingen anledning att underlåta att undersöka om det finns en möjlighet att 
undvika problematiken. Därför skall jag i denna del av uppsatsen undersöka 
möjligheterna för forskaren att undvika beskattning enligt särreglerna. De 
olika alternativen för kringgående av reglerna har valts delvis för att illustre-
ra de problem som omgärdar fåmansföretagslagstiftningen och därmed ock-
så entreprenörskapet och inte alla alternativ resulterar i en för den skattskyl-
dige förmånlig lösning. Min förhoppning är istället att med de tre alternati-
ven täcka in flera av de problem som kan aktualiseras ifråga om forsknings-
företagen samt påvisa viktiga skillnader mellan olika tillvägagångssätt och 
konstruktioner.  
 

5.3 Alternativ ett – Avyttring av aktier i eget AB 

5.3.1 Faktiska omständigheter och utgångspunkter 

I detta fall förutsätts forskaren ha bedrivit forskningsverksamhet i ett eget 
helägt aktiebolag. Genom forskningen har en idé utvecklats, vilken resulte-
rat i en rättighet, ett patent. En finansiär, i form av ett investmentbolag, har 
fått upp ögonen för forskarens idé och anser den ha potential för en kom-
mersialisering. Finansiären väljer därför att medverka i den fortsatta utveck-
lingen av upptäckten till en produkt eller tjänst och går in som delägare i 
bolaget. Forskaren erhåller ersättning för de avyttrade andelarna. Försälj-
ningen resulterar därmed i en kapitalvinst som, beroende på hur olika om-
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ständigheter bedöms, kan komma att beskattas med tillämpning av 3:12-
reglerna. 
 

5.3.2 Är de avyttrade andelarna kvalificerade? 

Det avgörande för om forskarens kapitalvinst skall beskattas enligt reglerna 
i 57 kap. IL är om han kan anses ha varit verksam i betydande omfattning i 
företaget. Verksam i betydande omfattning är han enligt förarbetena om 
hans arbetsinsatser har haft en stor betydelse för vinstgenereringen.40 Dis-
kussionen i detta fall skall därför behandla vilken betydelse det kan ha för 
forskarens beskattning att han ännu inte genererat någon vinst i företaget. 
Hittills, det vill säga fram till investmentföretagets inblandning, har verk-
samheten bara inneburit kostnader för forskaren. Frågan är om det på denna 
grund kan ifrågasättas att beskattningen av kapitalvinsten skall ske med till-
lämpning av 3:12-reglerna. Svar på frågan skall sökas i förarbeten, praxis 
och i viss mån RSV:s allmänna råd.  
 
Det faktum att forskaren i vårt fall är ensam aktieägare och verkställande 
direktör i företaget är inte ensamt tillräckligt för att han skall anses vara 
verksam i betydande omfattning. Det framgår av Regeringsrättens motiver-
ing i RÅ 2002 ref. 21. Regeringsrättens uppfattning i denna fråga är dock 
inte helt okontroversiell och en annan syn skulle kunna hävdas. Detta bland 
annat eftersom det i förarbetet har uttalats att gruppen kvalificerat verk-
samma naturligtvis omfattar företagsledare och andra högre befattningsha-
vare.41 I RSV:s allmänna råd RSV 2001:19 anförs det också att företagets 
verkställande direktör och högre befattningshavare regelmässigt bör anses 
kvalificerat verksamma.42 Slutligen skall också nämnas att en skiljaktig le-
damot i rättsfallet RÅ 2002 ref. 21 ansåg att verkställande direktörer alltid 
skulle presumeras vara verksamma i betydande omfattning. Trots denna 
tydliga motsättning avseende vilken betydelse som skall tillmätas deläga-
rens formella position i företaget kan det antas vara så att forskaren, inte 
enbart på den grund att han innehar en ledarbefattning i företaget, skall an-
ses kvalificerat verksam. Naturligtvis kan det dock finnas andra omständig-
heter i fallet vilka föranleder en annan bedömning.  
 
En omständighet som definitivt måste tas i beaktande är det faktum att fors-
karen har varit sysselsatt med uppgifter inom företagets kärnverksamhet, det 
vill säga forskning, under en längre period. Förhållandena i det ovan disku-
terade regeringsrättsavgörandet skiljer sig därmed väsentligen från forska-
rens fall eftersom delägaren i rättsfallet inte hade tagit någon del i företagets 
löpande verksamhet. Eftersom han inte hade gjort det kunde det enligt Re-
geringsrättens mening inte vara tal om en omvandling av arbetsinkomster 
till kapitalinkomster. Det faktum att forskaren har varit verksam i företaget 
gör det omöjligt att föra samma resonemang ifråga om hans beskattning. 

                                                 
40 Prop. 1989/90:110 s. 703. 
41 Prop. 1989/90:110 s. 703. 
42 RSV:s allmänna råd RSV 2001:19, s. 6. 
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Tvärtom skulle man kunna argumentera att det vore oförenligt med regler-
nas syfte att inte tillämpa 57 kap. IL i detta fall eftersom investmentbolagets 
visade intresse beror på det värde forskarens arbetsinsats i företaget genere-
rat. Trots att företaget ännu inte börjat generera några vinster kan det nämli-
gen argumenteras att det har skett en värdeökning i form av förvärv av ett 
patent. Denna värdeökning är direkt kopplad till forskarens personliga ar-
betsinsats och är definitivt en anledning att anse honom vara verksam i be-
tydande omfattning.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det som talar för en kapitalvinstbe-
skattning enligt allmänna regler är det faktum att företaget ännu inte genere-
rat någon vinst. Det kan tyckas finnas mycket som talar för att en sådan be-
dömning är riktig, särskilt med beaktande av förarbetsuttalanden men också 
den praxis som redovisats under avsnitt 3.3.3 där det fokuseras kring den 
ekonomiska betydelsen av delägarens arbetsinsats. Vid en närmare gransk-
ning av problematiken framstår det dock som troligt att utfallet borde bli det 
motsatta, nämligen att beskattningen sker enligt 3:12-reglerna.  
 
Trots att Regeringsrätten har visat att den ekonomiska betydelsen av en del-
ägares arbetsinsats har avgörande betydelse för bedömningen menar jag att 
den skattskyldige i ett fall som det nu behandlade inte skulle undslippa be-
skattning enligt 3:12-reglerna. Denna slutsats grundar jag främst på syftet 
bakom reglerna och det faktum att det trots bristen på tillströmning av likvi-
da medel kan sägas ha skett en värdeökning i företaget, vilken kan tillskri-
vas den enskilde forskarens arbetsinsats. Därför skall den ensamme ägaren 
och forskaren anses vara verksam i betydande omfattning också innan in-
vestmentföretaget träder in och beskattningen av kapitalvinsten ske med 
tillämpning av 3:12-reglerna.  
 

5.3.3 Utomståenderegeln aktualiseras 

I och med investmentföretagets inträde i företaget aktualiseras frågan om 
utomståenderegelns tillämpning.43 Mot bakgrund av den i kapitel 4 förda 
diskussionen om bestämmelsens innebörd är det i viss mån oklart vilka kon-
sekvenser detta har för den enskilde forskaren. Det kan inte uteslutas att 
utdelningar på och avyttringar av andelar i företaget under ytterligare fem år 
kommer att beskattas i 57 kap. IL. Tvärtom, kan det med hänsyn till den 
hittillsvarande tolkningen av utomståenderegeln anses vara troligt att så blir 
fallet. Vilken den praktiska betydelsen av detta förhållande blir beror främst 
på företagets framgång på marknaden under åren efter investmentbolagets 
inträde. I det fall utvecklingen går relativt långsamt är det troligt att femårs-
karensen överhuvudtaget inte får någon inverkan på forskarens beskattning 
så länge denne inte beslutar sig för att avyttra ytterligare andelar i företaget. 
Det faktum att 3:12-reglerna får fullt genomslag i teorin behöver alltså inte 
få så stora konsekvenser för forskarens faktiska beskattning. Trots detta 

                                                 
43 Detta naturligtvis under förutsättning att investmentbolaget förvärvar minst 30 procent av 
andelarna i företaget.  
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kvarstår problematiken eftersom framtida förhållanden aldrig är kända på 
förhand och det därför alltid finns en risk för att beskattning enligt 3:12-
reglerna aktualiseras. Dessutom får det antas att målsättningen i de allra 
flesta fall är att snarast möjligt driva företaget med vinst och i de situationer 
detta lyckas kommer 3:12-reglerna att vara tillämpliga.  
 
Eftersom det är möjligt att investmentbolaget har för avsikt att inom en snar 
framtid börsintroducera företaget finns det anledning att beröra frågan om 
betydelsen av karensstadgandet i 57 kap. 6 § IL, där situationen då ett före-
tag upphör att vara ett fåmansföretag behandlas. Denna bestämmelse stadgar 
att en andel skall anses kvalificerad under ytterligare fem år efter det att 
företaget upphört att vara ett fåmansföretag om andelsägaren ägde andelen 
när företaget upphörde att vara ett fåmansföretag och den då var kvalifice-
rad. En kortare tid än fem år är möjlig om det skulle följa av 57 kap. 4 § IL, 
det vill säga om andelsägaren tidigare upphört att vara verksam i betydande 
omfattning i företaget. Noteras skall att ingenting anges i lagtexten om för-
hållandet till femårskarensen i utomståenderegeln. Detta skulle kunna inne-
bära att det i det fall företaget börsintroduceras innan fem år passerat och 
utomståenderegeln blivit tillämplig, ytterligare fem år måste förflyta innan 
kvalifikationen upphör. Under fem år efter utomståendes inträde fortsätter 
nämligen forskarens andelar vara kvalificerade och enligt ordalydelsen i 57 
kap. 6 § IL skall andelar som är kvalificerade vid det tillfälle då företaget 
upphör att vara ett fåmansföretag fortsätta vara kvalificerade under ytterli-
gare fem år. Eftersom inget undantag medges med hänvisning till utomstå-
enderegeln är det därför möjligt att utifrån lagtextens utformning göra denna 
tolkning. Situationen berörs inte heller närmare i förarbetet. Frågan är dock 
om lagtexten skall läsas på detta sätt och därmed ges den ovan beskrivna 
innebörden. Det bakomliggande syftet med bestämmelserna skall vara det 
styrande för tolkningen och det finns stora möjligheter att göra en annan 
bedömning av förhållandet mellan de båda bestämmelserna utifrån detta.  
 
Eftersom utomståenderegeln utgör en undantagsregel, med tillämpning i fall 
där det i enlighet med andra regler redan konstaterats finnas kvalificerade 
andelar, kan bestämmelsen i viss mån anses överordnad övriga regler. Detta 
eftersom utomståenderegeln aktualiseras sist och då har möjlighet att gå in 
och förändra tidigare resultat. Med denna syn på situationen kan det enkelt 
konstateras att utomståenderegelns karenstid inte kan komma att ”avlösas” 
av karenstiden i 6 §. Oavsett anledningen till att det finns kvalificerade an-
delar i ett fåmansföretag så utgör utomståenderegeln ett undantag till detta. 
Det vill säga att oberoende av om kvalifikationen konstaterats i enlighet 
med 4 § eller 6 § i 57 kap. IL så kan undantag aktualiseras då utomstående 
äger minst 30 procent av andelarna i företaget.     
 
Trots att det inte går att utläsa, ur varken lagtext eller förarbeten, vilket det 
tänkta förhållandet mellan de båda bestämmelserna är så anser jag det finnas 
mycket som talar för att den senare behandlade uppfattningen är den riktiga. 
I samtliga karensstadganden i fåmansföretagsreglerna talas det om en 
femårskarens, vilket pekar på att det genomgående har varit tanken att kvali-
fikationen skall kunna dröja kvar under ytterligare fem år efter det att en 
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förändring har ägt rum. Ännu viktigare är det kanske att ta fasta på det fak-
tum att utomståenderegeln är en undantagsbestämmelse och i och med det 
har möjligheten att undanröja resultatet av andra bestämmelsers tillämpning.  
 

5.3.4 För- och nackdelar med detta alternativ 

Fördelen med ett upplägg enligt detta alternativ är att forskaren tillgodogörs 
medel ur företaget direkt. Det är i praktiken möjligt att forskaren ställer krav 
på att erhålla någon form av ersättning i inledningsskedet och är av uppfatt-
ningen att det saknar betydelse att beskattningen då sker enligt 3:12-
reglerna. Är situationen sådan skall naturligtvis denna konstruktion använ-
das trots att 3:12-reglerna och därmed också utomståenderegeln får fullt 
genomslag.    
 

5.4 Alternativ två – Nyemission i eget AB 

5.4.1 Faktiska omständigheter och utgångspunkter 

Förutsättningarna är i detta fall i grunden desamma som i den ovan behand-
lade lösningen (alternativ 1). Forskaren har bedrivit forskningsverksamhet i 
ett eget helägt aktiebolag och besitter sedan en tid tillbaka en rättighet i 
form av ett patent. En investerare, ett investmentbolag, har visat intresse för 
idéns vidareutveckling och vill ta del i verksamheten. Till skillnad från i den 
ovan behandlade situationen sker det i detta fall ingen försäljning av forska-
rens egna andelar i företaget utan investmentbolagets inträde möjliggörs av 
att en nyemission genomförs i forskningsföretaget.   
 

5.4.2 Bolagsrättsliga förutsättningar för nyemission 

De bolagsrättsliga förutsättningarna för en ökning av aktiekapitalet genom 
nyemission finns i 4 kap. 1-15 §§ ABL. Enligt 4 kap. 1 § 2 st. ABL fattas 
beslut om emission av bolagsstämman, det vill säga av aktieägarna, med 
enkel majoritet. Beslutet kan också fattas av styrelsen efter att bolagsstäm-
man lämnat sitt godkännande eller bemyndigat styrelsen att fatta beslut om 
nyemission (4 kap. 14 och 15 §§ ABL). Som huvudregel gäller enligt 4 kap. 
2 § ABL att aktieägarna har företrädesrätt till de nya aktierna i proportion 
till sitt tidigare aktieinnehav.  
 
Med tillämpning av ovanstående regler kan det enkelt konstateras att forska-
ren, i egenskap av ensam aktieägare i bolaget, besitter den lagliga rätten att 
själv besluta om nyemission. Genom att avstå sin rätt att teckna de nyemit-
terade aktierna gör han dessa tillgängliga för investmentbolaget.  
 
Priset för de nyemitterade aktierna skall uppgå till minst aktiernas nominella 
belopp men en emission till överpris är också möjlig. Emissioner till under-
pris är dock som huvudregel inte tillåtna. En möjlighet till undantag från 
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denna huvudregel finns endast för bolag vars aktier är noterade vid en börs 
eller en auktoriserad marknadsplats.44 Detta lagstadgade krav på att bolaget 
vid en nyemission tillförs tillgångar som minst motsvarar det nytillskjutna 
aktiekapitalet, har som syfte att skydda och binda ett visst kapital i bola-
get.45   
 
Beroende på investmentföretagets intresse i forskarens företag kan ersätt-
ningen för de nyemitterade aktierna variera mellan minst aktiernas nominel-
la belopp och ett belopp som investerarna är villiga att betala. Om invest-
mentbolaget väljer att betala ett överpris så skall det belopp som erhållits 
utöver aktiernas nominella belopp sättas av till en ny fond, kallad överkurs-
fond.  
 

5.4.3 Beskattningskonsekvenser 

Nyemissionen resulterar i en ökning av aktiekapitalet i forskningsföretaget 
eftersom investmentbolaget betalar en viss fastställd summa för varje för-
värvad aktie. Eftersom det är bolaget och inte den enskilde forskaren som 
erhåller ersättning för andelarna aktualiseras ingen beskattning enligt 3:12-
reglerna i detta skede. Inte heller indirekt berikas den ursprungliga aktieäga-
ren då värdestegringen på aktieinnehavet motsvaras av dennes egna inbetal-
ningar.46 Om de faktiska omständigheterna i ett enskilt fall är sådana att 
forskaren har en önskan om att frigöra medel ur företaget redan i inled-
ningsskedet så utgör nyemissionsförfarandet ett sämre alternativ än det ovan 
behandlade avyttringsfallet. De positiva konsekvenserna av att det inte sker 
någon avskattning med tillämpning av 3:12-reglerna uppväger inte det fak-
tum att forskaren inte omedelbart tillgodogörs medel ur företaget. Vid ett 
val mellan de båda alternativen bör detta förhållande spela en avgörande 
roll.  
 
Beskattning med tillämpning av 3:12-reglerna kan också i detta fall komma 
att aktualiseras i ett senare skede. Med hänvisning till det ovan under avsnitt 
5.3.2 förda resonemanget om forskarens arbetsinsats, står det klart att den-
nes andelar i företaget är att anse som kvalificerade med konsekvensen att 
avyttringar och utdelningar under en femårsperiod kommer att beskattas 
enligt 3:12-reglerna. 
 
En grundläggande förutsättning för att femårskarensen överhuvudtaget akti-
veras är att investmentbolagets inträde i företaget aktualiserar utomstående-
regelns tillämpning. En problematik som det är relevant att belysa i detta 
sammanhang är den betydelse det kan få för bestämmelsens tillämpning att 
personer med ägarintresse i investmentbolaget innehar styrelseuppdrag i 
forskningsföretaget. Nämnas skall att denna situation hade varit relevant att 
behandla också under alternativ ett. Problematiken ligger däri att det under 

                                                 
44 Rhode, Knut, s. 51. 
45 Johansson, Svante, s. 46. 
46 Lodin, S-O, Del 1, s. 173. 
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vissa omständigheter kan vara påkallat att undersöka om det föreligger indi-
rekt ägande via investmentbolaget. Är omständigheterna sådana att den eller 
de personer som utför styrelseuppdrag åt forskningsföretaget skulle ha an-
setts vara verksamma i företaget i betydande omfattning, och deras andelar 
därmed varit kvalificerade, om de ägts direkt så skall de ändå vara kvalifice-
rade. Eftersom en person som innehar kvalificerade andelar aldrig kan vara 
utomstående så riskerar man i detta fall att utesluta utomståenderegelns till-
lämpning. Dessa omständigheter har dock endast betydelse i fall då ägandet 
i investmentbolaget inte är tillräckligt spritt eller bolaget inte är börsnoterat 
eftersom indirekt ägande genom bland annat börsnoterade bolag inte är möj-
ligt.47 Innebörden av detta är att det, i de fall där finansiären är ett ”äkta” 
investmentbolag, saknas anledning att diskutera huruvida indirekt ägande 
föreligger eller inte. Uppmärksammas skall dock att det i fall då finansiären 
är ett lite mindre eller onoterat bolag med en begränsad ägarkrets, den ovan 
beskrivna problematiken kan uppstå.   
 

5.4.4 För- och nackdelar med detta alternativ 

Fördelen med detta alternativ är att investmentbolagets inträde i företaget 
inte utlöser någon beskattning enligt 3:12-reglerna. Därigenom sker ingen 
avskattning av de upparbetade medlen i inkomstslaget tjänst. Däremot upp-
nås inte heller genom detta förfarande det egentliga syftet, nämligen att un-
dandra framtida möjliga utdelningar under femårsperioden till forskaren 
från beskattning enligt 57 kap. 7 § IL.  
 

5.5 Alternativ tre – Bilda gemensamt bolag  

5.5.1 Faktiska omständigheter och utgångspunkter 

Utgångspunkten i detta alternativ är inte att investmentbolaget skall gå in 
som delägare i det ursprungliga forskningsföretaget, vilket varit situationen i 
de båda föregående fallen. Istället är den grundläggande tanken att ett nytt 
bolag skall bildas med båda parter (forskare och investmentbolag) som del-
ägare. Det gemensamma nybildade bolaget kommer i redogörelsen att kallas 
för AB2.  
 
Eftersom det är det patent som forskaren förvärvat genom sin forsknings-
verksamhet som utgör grunden för samarbetet, blir det i detta fall aktuellt 
med en överföring av rättigheten till det nybildade bolaget. En av de centra-
la frågorna i ett förfarande enligt detta alternativ är därför hur denna överfö-
ring genomförs på bästa sätt.   
 

                                                 
47 Detta är en naturlig konsekvens av att inte heller direkt ägande via ett börsnoterat bolag 
kan vara kvalificerat. 
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5.5.2 Kvalificerade andelar eller inte? 

Beroende på vilka ägarförhållanden som kommer att råda i AB2 är det möj-
ligt att också det nybildade företaget faller in under definitionen av fåmans-
företag i 56 kap. 2 § IL. Så blir exempelvis fallet om forskaren äger 50 pro-
cent eller mer av rösterna i det nybildade företaget eftersom han som fysisk 
person faller in under definitionen av delägare i 56 kap. 6 § IL. 
 
Den omständighet att företaget kan komma att betecknas fåmansbolag be-
höver dock inte medföra någon nackdel ur skattesynpunkt, för vare sig fors-
karen eller investmentbolaget. Det faktum att företaget är ett fåmansföretag 
är inte tillräckligt för att 3:12-reglerna skall vara tillämpliga. Avgörande är 
istället om några av andelarna i bolaget är att anse som kvalificerade, det 
vill säga om någon av delägarna kan sägas vara verksam i företaget i bety-
dande omfattning. Under förutsättning att forskaren också fortsättningsvis 
har för avsikt att arbeta aktivt med utvecklingen av idén så finns det anled-
ning att anta att han kommer att bedömas vara verksam i betydande omfatt-
ning också i AB2. Den omständighet att det i detta fall redan i uppstart-
ningsskedet finns ett betydande utomstående ägande i företaget öppnar dock 
en möjlighet för forskaren att trots sin kvalificerade arbetsinsats undgå be-
skattning enligt 3:12-reglerna. Verksamheten som bedrivs i AB2 är i och 
med det tidiga utomstående ägandet inte ensam tillräcklig för att 3:12-
reglerna skall vara tillämpliga på forskarens uttag.48 Avgörande för huruvida 
beskattningen kommer att ske med tillämpning av allmänna regler, vilket 
skulle betyda att detta alternativ uppfyller sitt syfte, är istället kopplingen 
till det tidigare företaget och rättighetens användande i AB2. Framgången är 
beroende av vilken betydelse det har för bedömningen att det ursprungliga 
forskningsföretaget och det nybildade bolaget har en nära koppling till var-
andra. I det följande kommer situationer och faktorer med betydelse för be-
dömningen att diskuteras.  
 

5.5.2.1 Överföring av rättigheten  
Den första situationen som skall uppmärksammas är själva överföringen av 
rättigheten från forskaren till det nystartade bolaget, en transaktion som ger 
upphov till en del problemställningar. Ett första problem som aktualiseras i 
och med överlåtelsen av rättigheten är frågan huruvida själva överföringen 
av forskarens arbetsresultat till AB2 skall medföra att han anses vara kvali-
ficerat verksam i detta företag. Eftersom den verksamhet som framöver skall 
bedrivas i AB2 är uppbyggd kring det värde som forskaren skapat är det inte 
obefogat att ställa sig denna fråga. En liknande situation var uppe för avgö-
rande i Regeringsrätten i det så kallade ”författarmålet” (RÅ 1999 not. 87). I 
detta fall var en av frågorna hur den omständigheten att rättigheterna till en 
författares litterära verk hade överlåtits till ett nytt företag, i vilket denne 
också var delägare, skulle bedömas. Regeringsrätten slog i detta avgörande 
                                                 
48 I specialmotiveringen till utomståenderegeln i prop. 1989/90: 110 uttalas det att det i ett 
enkelt fall där minst 30 procent av aktierna under bolagets hela verksamhetstid har ägts av 
utomstående och aktierna medför lika rätt, kan konstateras att förutsättningar för undantag 
föreligger. 
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fast att den verksamhet som kan få till följd att en delägares andelar blir 
kvalificerade måste vara utförd i det aktuella företaget. Eftersom författaren 
inte hade utfört någon verksamhet i betydande omfattning i det nya bolaget 
kunde hans andelar på den grunden inte vara kvalificerade. Forskaren i vårt 
fall befinner sig i en liknande situation eftersom det värde han skapat genom 
sin forskning nu förs in i ett annat bolag, där han ännu inte varit kvalificerat 
verksam. Mot bakgrund av Regeringsrättens resonemang i RÅ 1999 not. 87 
och den ovan gjorda kopplingen till forskarens fall skall det konstateras att 
överföringen av rättigheten inte medför att forskarens andelar i AB2 blir 
kvalificerade. Det finns dock andra omständigheter som kan föranleda en 
annan bedömning.  
 

5.5.2.2 Samma eller likartad verksamhet    
Det finns en risk att forskarens andelar i det nybildade bolaget AB2 kan 
komma att klassificeras som kvalificerade med anledning av att andelarna i 
det ursprungliga företaget var kvalificerade. Utfallet i denna fråga är bero-
ende av vilken bedömning som görs av de båda företagens bedrivna verk-
samheter. 
 
Eftersom överföringen av tillgången sker till ett företag som skall fortsätta 
att arbeta med just utvecklingen av denna, aktualiseras frågan om det kan 
vara tal om ett företag som sysslar med ”samma eller likartad verksamhet” 
som det ursprungliga forskningsföretaget. Skulle den i AB2 bedrivna verk-
samheten anses vara samma som eller likartad den som forskaren bedrivit i 
det egna bolaget så skall hans andelar enligt 57 kap. 4 § vara kvalificerade. 
Detta förhållande innebär i så fall att 3:12-reglerna aktualiseras också i detta 
alternativ med de konsekvenser som redogjorts för under tidigare avsnitt.    
 
Uttrycket ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § IL har tillkommit 
i syfte att förhindra att en verksamhet flyttas mellan olika företag och de 
upparbetade arbetsinkomsterna därefter sparas i det vilande företaget.49 
Utan förekomsten av denna bestämmelse skulle det vara möjligt för en före-
tagare att flytta samma verksamhet mellan olika fåmansbolag och vänta ut 
karenstiden innan medlen i det första företaget tas ut. Uttaget skulle då ske 
till en lägre beskattning eftersom andelarna upphört vara kvalificerade efter 
karenstidens utgång. Den aktuella bestämmelsen förhindrar ett sådant förfa-
rande genom att karenstiden aldrig börjar löpa då verksamheten bedrivs i ett 
nytt fåmansföretag. Den tidigare bedrivna verksamheten ”smittar” av sig 
också i den andra riktningen, det vill säga på det nya företaget och deläga-
rens andelar i detta. Det fordras inte att delägaren varit verksam i betydande 
omfattning i det nya bolaget för att hans andelar skall vara kvalificerade 
utan har han varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver liknande 
verksamhet är andelarna i det nya företaget omedelbart och automatiskt kva-
lificerade.  
 

                                                 
49 SOU 2002:52 s. 279. 
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I teorin får stadgandet en mycket vidsträckt tillämpning eftersom det inte 
bara är delägarens egen verksamhet och innehav som kan ”smitta” utan ock-
så närståendes. Därigenom kan exempelvis en förälders passiva innehav av 
andelar i ett fåmansföretag smittas om situationen är sådan att något av bar-
nen är kvalificerat verksam i ett annat fåmansföretag som driver samma 
eller likartad verksamhet, detta oberoende av om det finns någon egentlig 
koppling mellan företagen. Frågan om huruvida detta är en rimlig konse-
kvens eller inte och om den vidsträckta tillämpningen är förnlig med regler-
nas syfte skall inte diskuteras närmare i detta sammanhang.  
 
På samma sätt som med uttrycket ”verksam i betydande omfattning” saknas 
det en definition av uttrycket ”samma eller likartad verksamhet” i lagtexten. 
Inte heller i förarbetena har uttrycket närmare berörts och det råder stor osä-
kerhet om rekvisitets närmare tolkning. Regeringsrätten har tagit ställning 
till uttryckets innebörd i rättsfallen RÅ 1997 ref. 48 I och II och RÅ 1999 
ref. 28 och därigenom bidragit till en viss grad av förtydligande. I RÅ 1997 
ref. 48 I och II var huvudfrågan om särskilda skäl förelåg för att underlåta 
uttagsbeskattning vid tillgångsöverföringar mellan fåmansföretag. Avgöran-
dena gällde således inte primärt tillämpningen av 3:12-reglerna.   
 
I RÅ 1997 ref. 48 (I) var det fråga om överlåtelse av en aktiepost där det 
nya företagets verksamhet skulle komma att avse innehav och förvaltning av 
en värdemässigt betydande aktiepost vars innehav varit betingat av det över-
låtande företagets verksamhet. Med hänsyn till detta och då det fick antas att 
anknytningen mellan aktieinnehavet och det överlåtande företagets rörelse 
skulle komma att bestå efter överlåtelsen, ansåg Regeringsrätten det aktuella 
rekvisitet vara uppfyllt. I RÅ 1997 ref. 48 (II) var omständigheterna likarta-
de men överlåtelsen avsåg en rörelsefastighet. Det förvärvande företagets 
verksamhet skulle bestå i att inneha och förvalta de fastigheter som det 
överlåtande företaget bedrev sin verksamhet i. Rekvisitet ansågs uppfyllt 
även i detta fall med motiveringen att fastigheterna även efter överlåtelsen 
skulle användas i det överlåtande företagets rörelse. I RÅ 1999 ref. 28 var 
det fråga om två aktiebolag som bedrev finansiell verksamhet med från var-
andra skilda inriktningar. De båda företagen ägdes i samma proportioner av 
sex personer. En delägare var aktiv i båda företagen medan övriga var akti-
va i endast ett av bolagen. Regeringsrätten gjorde i detta fall bedömningen 
att rekvisitet inte var uppfyllt med motiveringen att rekvisitet åsyftar en si-
tuation där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till 
ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger 
inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten.  
 
Trots att en viss vägledning kan hämtas av de ovan presenterade rättsfallen 
präglas tolkningen och tillämpningen av uttrycket ”samma eller likartad 
verksamhet” av en hög grad av osäkerhet. Det råder ingen tvekan om att 
många svåra bedömningssituationer kommer att uppstå där utgången är 
långt ifrån given. Enligt min mening är det dock möjligt, mot bakgrund av 
Regeringsrättens relativt vida tillämpning av uttrycket, att i detta fall konsta-
tera att det är mycket som talar för att bestämmelsen blir tillämplig. Det 
faktum att verksamheten i det nya bolaget kommer att bestå av att vidareut-
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veckla den idé som härstammar från verksamheten i det ursprungliga före-
taget gör att denna bedömning enligt min mening är helt rimlig. Det som 
varit föremål för forskarens arbetsinsats i forskningsföretaget kommer att 
utgöra kärnan i den nya verksamheten. Mot bakgrund av ovan redovisade 
förhållanden bedömer jag det som troligt att verksamheten i AB2 kommer 
att anses vara samma som eller likartad den som bedrivits i forskningsföre-
taget. Trots att forskaren ännu inte varit aktiv i AB2 kommer detta att med-
föra att hans andelar i företaget anses kvalificerade med konsekvensen att 
3:12-reglerna också i detta fall får fullt genomslag.  
 
Det finns dock möjligheter att kringgå också denna problematik. Vilket al-
ternativ som skall väljas är beroende av det krav forskaren ställer på ägan-
dets sammansättning i det nybildade bolaget. Jag har haft som utgångspunkt 
att forskaren efter utomståendes inträde önskar behålla åtminstone 50 pro-
cent av andelarna i företaget. Skulle detta däremot inte vara något oeftergiv-
ligt krav från forskarens sida så kan företagets ägande ordnas så att företaget 
faller utanför fåmansföretagsdefinitionen. Eftersom ett investmentbolag 
aldrig kan omfattas av definitionen av delägare i 56 kap. 6 § IL så skulle ett 
majoritetsinnehav av investmentbolaget medföra att bolaget faller utanför 
fåmansföretagsdefinitionen i 56 kap. 2 § IL. Under sådana omständigheter 
skulle en diskussion om rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” sakna 
relevans.  
 
Även om forskaren ställer krav på ett majoritetsinnehav i det nybildade bo-
laget finns det en lösning. Genom att den ursprungliga forskningsverksam-
heten, istället för att bedrivas i ett aktiebolag, bedrivs som enskild närings-
verksamhet kan samma resultat uppnås. En enskild näringsverksamhet kan 
aldrig falla in i definitionen av ett fåmansföretag och därmed inte heller 
hamna i bestämmelserna i 56 och 57 kap. IL. Detta innebär att diskussionen 
om rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” saknar betydelse i fallet. 
 
Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det, trots det nära sam-
bandet mellan verksamheterna, finns möjligheter att undgå beskattning en-
ligt 3:12-reglerna. En förutsättning är att antingen ägarförhållandena i det 
nybildade bolaget ordnas så att investmentbolaget blir majoritetsägare eller 
forskarens ursprungliga verksamhet bedrivs i enskild näringsverksamhet. Ett 
annat tillvägagångssätt får som konsekvens att forskarens andelar i AB2 
anses kvalificerade efter att ha ”smittats” av den tidigare bedrivna verksam-
heten.  
 

5.5.3 Andra beskattningskonsekvenser – uttagsbeskattning 

5.5.3.1 Allmänt 
Vid en värdeöverföring från ett bolag till ett annat i inkomstslaget närings-
verksamhet blir det aktuellt att undersöka om reglerna i 22 kap. IL om ut-
tagsbeskattning kan komma att bli tillämpliga. I normalfallet avyttras när-
ingstillgångar till utomstående mot marknadsmässig ersättning. Intäkten 
hänförs till inkomstslaget näringsverksamhet och sedan avdrag har gjorts för 
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anskaffningskostnad enligt lämplig teknik erhålles näringsinkomsten som är 
skattepliktig inkomst.50 Vid beskattning av näringsverksamhet gäller som 
huvudregel att värdeökning på tillgångar i verksamheten skall beskattas 
oavsett hur de disponerats. Beskattning skall därför i princip ske när till-
gångarna lämnar näringsverksamheten genom försäljning, byte, uttag för 
eget bruk, gåva etc.51 De situationer som reglerna om uttagsbeskattning tar 
sikte på är avyttringar som sker utan lämnande av vederlag, eller ett för lågt 
vederlag, eftersom dessa situationer medför ett skatteundandragande. Ut-
tagsbeskattningsregler återfanns redan i 1910 års inkomstskatteförordning 
och hade ursprungligen störst vikt för jordbrukarnas uttag av livsmedel. 
Reglernas tillkomst motiverades främst av neutralitetsskäl eftersom det inte 
skall vara skattemässigt gynnsammare att konsumera egenproducerade varor 
och tjänster än att förvärva dem av en annan näringsidkare.52 Det är själv-
klart att en näringsidkare som erhåller avdrag för anskaffning av tillgångar 
till sin verksamhet inte utan beskattningskonsekvenser ska kunna konsume-
ra eller ge bort de. För att undvika detta hade det dock varit tillräckligt med 
att vägra avdrag för anskaffningskostnaden. Det faktum att beskattning skall 
ske som om tillgången avyttrats för marknadsvärdet visar att skatteanspråket 
omfattar också det värde som skapats i näringsverksamheten genom till ex-
empel förädling av tillgången.53     
 
Enligt 22 kap. 2 § IL avses med uttag att den skattskyldige tillgodogör sig 
en tillgång från näringsverksamheten för privat bruk eller att han för över 
den till en annan näringsverksamhet. Enligt 3 § avses med uttag också att 
den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot en ersätt-
ning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motive-
rat. Genom uttagsbeskattning korrigeras denna typ av transaktioner och en-
ligt 22 kap. 7 § IL skall uttaget av tillgången behandlas som om den avytt-
rats mot ett värde som motsvarar marknadsvärdet. Det riktmärke som styr 
både bedömningen av om ett uttag överhuvudtaget skett och det belopp som 
skall uttagsbeskattas är alltså marknadsvärdet.  
 
Möjlighet till undantag från uttagsbeskattning finns bland annat i de situa-
tioner där bestämmelserna i 23 kap. IL om underprisöverlåtelser är tillämp-
liga. Enligt 23 kap. 9 § IL skall en underprisöverlåtelse inte medföra uttags-
beskattning enligt 22 kap. IL. Beträffande underprisöverlåtelser mellan en 
fysisk person och ett företag eller ett företag där någon andel är kvalificerad 
och ett annat företag, finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att 
transaktionen skall kunna klassas som en underprisöverlåtelse. I de fall 
överlåtelsen sker från en fysisk person till ett företag skall samtliga andelar i 
företaget vara kvalificerade (23 kap. 18 § IL). Vid överlåtelse från ett före-
tag till ett annat skall enligt 23 kap. 19 § 2 st. IL minst samma andel av an-
delarna i det förvärvande företaget vara kvalificerade som andelen kvalifice-
rade andelar i det överlåtande företaget.  

                                                 
50 Pelin, ”Några funderingar kring uttagsbeskattningen”, SkatteNytt nr. 7-8 1994. 
51 Beskattning 2002 del 2, 16 uttag ur näringsverksamhet.  
52 Lodin, Del 1, s. 238. 
53 Lodin, Del 1, s. 96. 
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Frågan om uttagsbeskattning i forskarens fall är, mot bakgrund av ovan 
gjorda redogörelse, beroende av dels den bedömning som görs av rättighe-
tens marknadsvärde, dels huruvida andelarna i den förvärvande verksamhe-
ten är kvalificerade i samma utsträckning som i den överlåtande verksamhe-
ten. Eftersom själva syftet med denna konstruktion är att undvika att forska-
rens andelar i det nya företaget anses vara kvalificerade saknas det anled-
ning att söka undvika uttagsbeskattning genom att få överlåtelsen klassad 
som en underprisöverlåtelse. Frågan om uttagsbeskattning är därmed enbart 
beroende av den bedömning som görs av tillgångens marknadsvärde satt i 
relation till erlagd ersättning. 
 

5.5.3.2 Värdering av tillgången       
Vid värderingen av en överlåten tillgång skall marknadsvärdet fungera som 
riktmärke för huruvida uttagsbeskattning skall äga rum. Marknadsvärdet 
skall dessutom styra beräkningen av det belopp som skall bli föremål för 
uttagsbeskattning. Detta förhållande leder till insikten att flera viktiga be-
dömningar är beroende av vilket marknadsvärde som åsätts en tillgång. I 
allmänhet får det anses gälla att med marknadsvärde avses ”ortens pris”, det 
vill säga det allmänna saluvärdet för objektet.54 Utgångspunkten skall vara 
det värde som marknaden i allmänhet är beredd att betala för egendomen 
eller tjänsten.55 Det läggs alltså stor vikt vid det pris som skulle erhållas om 
egendomen avyttrades under normala förhållanden till någon utomstående.  
 
I flertalet fall behöver bedömningen av marknadsvärdet inte innebära några 
större svårigheter utan ett korrekt marknadsvärde fastställs relativt enkelt. 
Svårigheter med att fastställa marknadsvärdet uppkommer dock i situationer 
där det saknas eller endast finns ett fåtal jämförelseobjekt eller där någon 
extern köpare till egendomen inte står att finna. I en situation som den aktu-
ella, där det är fråga om en överlåtelse av en rättighet som är unik i sitt slag, 
uppkommer denna problematik. Eftersom egendomen saknar både jämförel-
seobjekt och andra köpare innebär det stora svårigheter att fastställa ett kor-
rekt och acceptabelt marknadsvärde. Det faktum att värderingen skall ske 
med utgångspunkt i tillgångens värde vid tidpunkten för uttaget medför ock-
så det en del svårigheter i detta fall.56 Eftersom patentets värde i viss mån är 
beroende av hur väl den fortsatta utvecklingen av idén fortlöper finns det 
risk för att bedömningen blir felaktig. Skall skattemyndigheten i sin framti-
da bedömning av omständigheterna genom en efterhandssyn beakta den 
framgång som företaget haft med att tillvarata idén eller skall man isolerat 
se till vad som kunde förväntas vid det tillfälle då patentet överläts? Det 
borde åtminstone vara så att en försiktig värdering av tillgången krävs efter-
som situationen är präglad av en hög grad av osäkerhet. 
 
En möjlighet att värdera tillgången är att se till det tillskott som investment-
bolaget bidrar med till det nybildade bolaget. Företagets intresse grundar sig 
                                                 
54 SOU 1998:116 s. 67. 
55 SOU 1989:2 s. 155. 
56 Lodin mfl., s. 239. 
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på forskarens patent och utan detta skulle inget samarbete vara aktuellt. Med 
utgångspunkt i det satsade beloppet kan det därför kanske göras en upp-
skattning av patentets marknadsvärde. Inte heller detta tillvägagångssätt för 
att uppskatta marknadsvärdet är dock problemfritt. Eftersom de medel som 
tillskjuts företaget är avsedda att ingå i verksamheten och täcka initiala 
kostnader m.m. måste en korrigering med hänsyn till dessa faktorer göras. 
Konsekvenserna av detta kan mycket väl bli att inte heller detta tillväga-
gångssätt ger något bra svar på vilket marknadsvärde som bör åsättas till-
gången.  
 
Med hänsyn till de ovan förda resonemangen kan det konstateras att värde-
ringen av rättigheten kommer att kunna ge upphov till framtida problem. 
Eftersom forskaren, i egenskap av ensam ägare till det ursprungliga forsk-
ningsföretaget, kan komma att indirekt drabbas av uttagsbeskattning i det 
fall ett alltför lågt värde åsätts tillgången, bör denna problematik inte förbi-
ses utan ägnas tillräcklig uppmärksamhet. Min uppfattning är att så länge 
rättigheten åsätts ett rimligt värde så kommer uttagsbeskattning att kunna 
undvikas eftersom skattemyndigheten i sin bedömning av ett så osäkert fall 
måste iaktta försiktighet.     
 

5.5.4 För- och nackdelar med detta alternativ 

Den stora fördelen med detta alternativ är att konstellationen faktiskt gör det 
möjligt för företagaren (i detta fall forskaren) att undvika de konsekvenser 
som en tillämpning av 3:12-reglerna innebär efter en expansion. En negativ 
omständighet är den osäkerhet som råder kring huruvida uttagsbeskattning 
kommer att ske och i så fall till vilket belopp. Eftersom värderingen av till-
gången är problematisk att genomföra finns det dock mycket som talar för 
att den kommer att vara försiktig.     
 

5.6 Sammanfattning 

Jag har i detta kapitel valt att angripa problemet utifrån en mer praktisk vin-
kel. Syftet har varit att konkretisera skatteproblematiken kring fåmansföre-
tag under expansion och illustrera vilka faktorer det är som utövar störst 
inflytande över utgången i fall som det behandlade. Min avsikt har varit att 
slutligen presentera ett alternativ för samarbete mellan forskaren och in-
vestmentbolaget där en omotiverat hård beskattning enligt 3:12-reglerna kan 
undvikas. Det faktum att utomståenderegeln tolkas restriktivt och dess ka-
rensbestämmelse av Regeringsrätten har ansetts vara huvudregel medför att 
en småföretagares andelar också efter finansiärens inträde anses kvalificera-
de. I ett fall där samarbetet leder till framgång kan detta förhållande få stora 
konsekvenser för den enskilde forskarens beskattning. Mot bakgrund av 
detta har min huvudsakliga strävan varit att presentera ett alternativ där kva-
lifikationen kan undvikas utan hjälp av den undantagsmöjlighet som utom-
ståenderegeln trots allt erbjuder.      
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I båda de första alternativen var min utgångspunkt att forskarens verksamhet 
bedrevs i ett aktiebolag, i vilket investmentbolaget önskade inträda som 
ägare. Efter att ha utrett frågan om huruvida forskaren skall anses vara kva-
lificerat verksam i företaget under tiden före investmentbolagets inträde 
kom jag till slutsatsen att 3:12-reglerna i båda fall kommer att vara tillämp-
liga. Trots att företaget ännu inte genererat någon vinst och forskarens insats 
därmed ännu inte kan sägas ha varit av ”stor betydelse för vinstgenerering-
en”, skall han anses kvalificerat verksam. Denna slutsats drog jag av de fak-
tiska omständigheterna i fallet mot bakgrund av det bakomliggande syftet 
med särregleringen. Avgörande betydelse ansåg jag det faktum att det trots 
allt skett en värdeökning i företaget, i form av ett patent, ha för bedömning-
en.  
 
Skillnaden mellan lösningarna i de båda första alternativen ligger främst i 
det faktum att forskaren vid en avyttring av andelar till finansiären träffas av 
3:12-reglerna redan vid investmentbolagets inträde i företaget medan alter-
nativet nyemission inte resulterar i någon beskattning eftersom medel inte 
omedelbart tillförs forskaren. Vilket alternativ som är att föredra är därför 
beroende av forskarens önskemål om kompensation redan vid investment-
bolagets inträde. Den framtida tillämpningen av 3:12-reglerna går inte att 
undvika i något av fallen utan med största sannolikhet kommer utdelningar 
och avyttringar hänförliga till forskarens andelar att, under ytterligare fem 
år, beskattas med tillämpning av 3:12-reglerna. 
 
De faktiska förutsättningarna enligt alternativ tre skiljer sig från de båda 
föregående genom att investmentbolagets inblandning möjliggörs av bildan-
det av ett nytt gemensamt bolag, det så kallade AB2. Trots att den arbetsin-
sats som forskaren kommer att utföra i AB2 egentligen är tillräcklig för att 
anse honom kvalificerat verksam i företaget öppnar sig, i och med det fak-
tum att utomstående redan i uppstartningsskedet äger en betydande del i 
företaget, möjligheten för forskaren att undgå beskattning enligt 3:12-
reglerna. Det faktum att rättigheten överförs till det nybildade bolaget med-
för inte heller att en annan bedömning skall göras (jmf det s.k. ”författarmå-
let”). Däremot skapar den omständigheten att det går att visa på stora likhe-
ter mellan de båda bolagens verksamheter en risk för att forskarens andelar i 
AB2 ändå skall anses kvalificerade. Efter att ha fört ett resonemang kring 
betydelsen av uttrycket ”samma eller likartad verksamhet”  i 57 kap. 4 § 
kom jag i denna del till slutsatsen att forskarens andelar i AB2 med stor 
sannolikhet kommer att omedelbart ”smittas” av kvalifikationen i det ur-
sprungliga företaget, med följden att 3:12-reglerna aktualiseras också i detta 
fall. Konstellationens utsikt att uppnå syftet faller därmed på den omstän-
digheten att det nya företaget anses bedriva samma eller likartad verksamhet 
som det ursprungliga företaget. För undvikande av denna problematiska 
situation måste därför regelns tillämplighet undanröjas. Eftersom bestäm-
melsens tillämpning förutsätter att båda företag är fåmansföretag måste ut-
gångspunkten för kringgående av regeln vara att något av företagen undgår 
att träffas av definitionen i 56 kap. 2 § IL. Genom att antingen det nybildade 
bolaget ägs till minst 51 procent av investmentbolaget eller att forskaren 
bedriver den ursprungliga forskningsverksamheten som enskild firma kan 
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detta resultat uppnås. Konsekvensen av en sådan konstruktion är att 3:12-
reglerna saknar tillämplighet i fallet.  
 
Avslutningsvis kan det konstateras att forskaren genom ett förfarande enligt 
detta tredje alternativ undgår 3:12-reglernas tillämpning och en omotiverat 
hård beskattning av framtida utdelningar. Utifrån detta drar jag slutsatsen att 
alternativ tre bäst tillgodoser kraven i det uppställda syftet. Vilket alternativ 
som i praktiken innebär störst fördelar för den enskilde företagaren är dock i 
viss mån beroende av de faktiska omständigheterna i varje fall. I en situa-
tion där utvecklingen går långsamt och det av den anledningen inte är aktu-
ellt med vinstuttag inom en femårsperiod, är det tänkbart att detta alternativ 
inte innebär några fördelar jämfört med de tidigare behandlade. Eftersom 
uttagsbeskattning dessutom är en verklig risk vid ett förfarande enligt alter-
nativ tre kan denna konstruktion i vissa fall resultera i en hårdare beskatt-
ning av forskaren. Med utgångspunkt i det uppställda syftet gör jag trots 
detta bedömningen att alternativ tre är att föredra framför de övriga.   
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6 Sammanfattande slutsatser 
och avslutande kommentarer 
Tillväxtintresset används ofta som ett argument för att minska skattetrycket 
på den svenska befolkningen i egenskap av såväl företagare som konsumen-
ter. Argumentet möter dock starkt motstånd eftersom de möjliga effekterna 
av ett minskat skattetryck inte så enkelt låter sig synliggöras. En konsekvens 
av svårigheterna i att påvisa tydliga samband mellan enstaka förändringar i 
skattesystemet och den svenska tillväxten är att det höga skattetrycket san-
nolikt kommer att bestå.  
 
Tillväxtargumentet används ofta i syfte att begränsa eller helt undanröja 
tillämpningen av 3:12-reglerna. Den stora begränsning reglerna innebär för 
den enskilde företagarens handlingsutrymme hävdas inverka negativt på 
dennes incitament till ett ökat risktagande och expansion av verksamheten. 
Det faktum att denna problematik ägnades ett helt kapitel i den senaste stat-
liga utredningen av fåmansföretagsreglerna57 visar ämnets aktualitet. Resul-
tatet av utredningen speglar dock det synsätt som verkar vara det härskande 
bland landets politiska makthavare, nämligen att en avvägning mellan till-
växtintresset och motiven bakom reglerna leder till att regelsystemet får 
bestå. Mot bakgrund av neutralitets- och likformighetsskäl anses de om-
vandlingsrisker som uppstår i ett företag med begränsad ägarkrets viktiga att 
minimera. Det har alltså på denna punkt gjorts en avvägning mellan olika 
intressen där tillväxtintresset fått stå tillbaka för upprätthållandet av grund-
läggande skatterättsliga principer.  
 
Trots att det kan finnas starka skäl att i denna fråga vara av en annan åsikt 
än regeringen så kan resultatet av avvägningen inte angripas på annan grund 
än att regeringen just ”tycker fel”. Resultatet är en konsekvens av en avväg-
ning gjord efter vilka värderingar som är de härskande. Min uppfattning är 
att all kritik som riktas mot lagstiftaren som grundar sig på en annan upp-
fattning om vad som är bäst för Sverige är svår att framföra eftersom den 
bottnar i vad som skall anses vara ”rätt” och ”fel”. Därför har jag inte heller 
för avsikt att diskutera 3:12-reglernas vara eller icke-vara med utgångspunkt 
i frågan om huruvida den avvägning som gjorts är rimlig. Jag har däremot 
för avsikt att rikta mycket stark kritik mot en av företeelserna inom det för 
småföretagarna specifika regelsystemet, nämligen den i nuläget gällande 
tolkningen och tillämpningen av utomståenderegeln. Anledningen till att jag 
riktar blickarna mot utomståenderegeln är att tillämpningen av bestämmel-
sen idag genomförs på ett felaktigt sätt med konsekvensen att redan hårt 
ansatta småföretagare drabbas ytterligare. 
 
Tillkomsten av utomståenderegeln grundades på tanken att det, i en situa-
tion där det inte längre föreligger någon omvandlingsrisk för arbetsinkoms-

                                                 
57 SOU 2002:52 kap. 3. 
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ter, ska vara möjligt att medge undantag från 3:12-reglerna. Så är enligt ut-
räkningar i förarbetena fallet när utomstående äger minst 30 procent av an-
delarna i företaget. Det sätt på vilket utomståenderegeln idag tolkas och 
tillämpas resulterar i en, mot bakgrund av motiven till bestämmelsen, omo-
tiverat hård beskattning av småföretagarna i fall där ett betydande utomstå-
ende ägande föreligger. Syftet bakom 3:12-reglerna är fullt tillgodosett utan 
denna stränga tillämpning av bestämmelsens karensstadgande. Vid ett utom-
stående ägande på minst 30 procent innebär det ingen fördel för den enskil-
de att välja utdelning istället för lön. Därigenom har möjligheten att åstad-
komma en omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster för egen 
vinnings skull upphört redan vid utomståendes inträde i företaget. Reger-
ingsrättens tolkning, enligt vilken femårskarens är huvudregel, leder alltså 
till en skärpning av ett regelsystem som i många avseenden redan är strängt 
och på den grunden också starkt ifrågasatt. De argument som talar för ett 
bibehållande av den skatterättsliga särregleringen av fåmansföretagen sak-
nar helt relevans för upprätthållande av den tolkning av utomståenderegeln 
som idag är den gällande. I brist på hållbara argument borde resultatet av en 
avvägning på denna punkt vara självklar, nämligen att karensstadgandet i 
utomståenderegeln inte ges en vidare tillämpning än vad som är motiverat 
med hänsyn till neutralitets- och likformighetsskäl. 
 
Oavsett orsaken till Regeringsrättens, enligt min mening felaktigt gjorda, 
ställningstagande i denna fråga kan det konstateras att utgångspunkten för 
småföretagarna tyvärr också fortsättningsvis måste vara att karensstadgan-
det gäller som huvudregel. Det är också detta som varit min utgångspunkt i 
den praktiska delen av uppsatsen. Syftet med att kunna presentera ett förfa-
rande som, efter investmentbolagets inträde, undandrar forskaren från 3:12-
reglernas tillämpningsområde har varit att skapa en situation där beskatt-
ningen inte är hårdare än vad den skulle vara vid en korrekt tillämpning av 
utomståenderegeln. Den situation som jag har haft för ögonen är beskatt-
ningen av framtida utdelningar från ett företag som lockat utanförstående 
investerare genom framgångsrikt genomförd forskning. Med bibehållande 
av en i stort sett absolut karensbestämmelse i utomståenderegeln kommer 
dessa möjliga utdelningar till forskaren under en femårsperiod att beskattas 
till stor del som inkomst av tjänst, något som får anses helt omotiverat. Det 
mest framgångsrika sättet för undvikande av denna situation visade sig vara 
att inleda samarbetet mellan parterna med bildandet av ett nytt gemensamt 
bolag. Eftersom den nära kopplingen verksamheterna emellan medförde att 
kvalifikationen i det första företaget ”smittade” forskarens andelar i det ny-
bildade bolaget krävdes för uppnående av syftet att något av företagen kun-
de undvika att hamna i definitionen av fåmansföretag. Genom att antingen 
det nybildade bolaget ägs till minst 51 procent av investmentbolaget eller 
forskarens verksamhet bedrivs som enskild näringsverksamhet kunde detta 
uppnås. Den fråga som i detta sammanhang måste ställas är huruvida detta 
förfarande har utsikter att anammas av företag och därmed få en praktisk 
betydelse eller inte. Kanske är det så att konstellationen kräver alltför stora 
uppoffringar av parterna sett i relation till fördelarna. Med beaktande av att 
investmentföretaget utgör den starkare parten i förhållandet och konstruk-
tionen syftar till att minska forskarens beskattning finns det anledning att 
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befara att förslaget aldrig läggs fram från forskarens sida. Jag anser dock att 
upplägget egentligen är tillräckligt okomplicerat för att kunna få genomslag 
i praktiken. 
 
Avslutningsvis skall det konstateras att den idag gällande tolkningen och 
tillämpningen av utomståenderegeln inte behöver medföra att en framtida 
vinst i ett expanderande företag beskattas med tillämpning av 3:12-reglerna. 
Det går att uppnå ett resultat som överensstämmer med regelsystemets bak-
grund och syfte genom att vidta vissa bestämda åtgärder i samarbetets inle-
dande skede. Detta har jag visat i kapitel 5. Jag vill dock understryka att den 
tolkning av bestämmelsen som idag är den gällande snarast måste undanrö-
jas för undvikande av en omotiverat hård beskattning av redan hårt ansatta 
småföretagare. Det finns helt enkelt ingen ursäkt för eller motivering till att 
gå längre än vad syftet bakom reglerna kräver.         
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